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1. وال معتقلين سياسيين لدينا... بطرقنا الخاصة في غزةسنمنع االنتخابات :ادفتحي حم   

أكد وزير الداخلية واألمن الوطني فتحي حماد أن وزارته  :ه فاطمة الزهراء العويني حاورت- غزة
محمود عباس في قطاع غزة، " المنتهية واليته"ستمنع إجراء االنتخابات التي أعلن عنها الرئيس 

وستحاسب كل من يشارك فيها، مشيرا إلى أن سجون الوزارة خالية من المعتقلين السياسيين، نافياً في 
  .ذات الوقت ممارسة التعذيب داخل تلك السجون

" ظاهرة العمالء"إلى أن الوزارة تعمل بكل جد على محاصرة " فلسطين"وأشار في حوار خاص بـ 
والحد منها، وتبحث عن مخرج قانوني يمكنها من تنفيذ أحكام اإلعدام، موضحاً أن وزارته عملت على 

  .اسة تقيميه مسبقةتدوير قيادات األجهزة األمنية بناء على در
حيث قامت , بشكل كبير" أزمة الحرب اإلسرائيلية على غزة"وأشار حماد إلى أن الوزارة تجاوزت 

بإسكان بعض أفراد األجهزة األمنية في مقار حكومية كانت قائمة سابقا، كما رممت بعض المباني، 
(..)  باهظة أيضا فصرفنا النظر عنها لجأنا إلى بناء مبان من الطين لكن وجدنا أن تكلفتها:"متابعا بالقول

فنحن ال زلنا نعاني من مشاكل كبيرة جدا؛ فلم نستكمل إسكان كافة المراكز واألجهزة والتجمعات وعلى 
  ".مستوى التمويل حيث ال يتوفر لدينا المال الالزم حتى لإلعمار البسيط
على رأسهم الشهيد )  شهيدا350 (وبين أنهم استطاعوا التغلب على فقدان عدد كبير من أفراد الشرطة

الوزير سعيد صيام واللواء توفيق جبر وقيادة جهاز األمن والحماية عن طريق توظيف آخرين بدال منهم 
  .وسد الثغرة التي سببها فقدانهم

  3/11/2009صحيفة فلسطين، 
  

  "المجازر اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني: "يصدر كتاب" الزيتونة" .2
المجازر اإلسرائيلية بحق "يتونة للدراسات واالستشارات في بيروت كتاباً جديداً بعنوان أصدر مركز الز
يسعى المركز من خاللها إلى تقديم " التي "أولست إنساناً"، هو الخامس ضمن سلسلة "الشعب الفلسطيني

خاطب العقل صورة متكاملة عن المعاناة التي يسببها االحتالل اإلسرائيلي للشعب الفلسطيني، بأسلوب ي
 . ، بحسب بيان صادر عن المركز بخصوص الكتاب"والقلب وفي إطارٍ علميٍّ ومنهجيٍّ موثق

.  صفحة من القطع المتوسط، وهو من إعداد الصحافي ياسر علي وتحرير د112ويقع الكتاب في 
 . محسن صالح ومريم عيتاني
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 بحق الشعب "إسرائيل"تكبتها هو يقدم للقارئ صورة عامة علمية وموثقة عن المجازر التي ار"و
الفلسطيني، منذ األيام التي رافقت إنشاء الدولة العبرية وحتى يومنا هذا، مركّزاً على أبرز تلك المجازر، 

 ودير ياسين وقبية وكفر قاسم وصبرا وشاتيال وجنين وغزة؛ نظراً لصعوبة 1948كمجازر العام 
سرائيليون، بل لصعوبة حصرها، وهي المستمرة منذ الحديث عن كل المجازر التي ارتكبها ويرتكبها اإل

 . ، بحسب المركز»أكثر من ستين عاماً، وفق وصف الكتاب
العديد من الشواهد واألدلة من أقوال وأفعال تاريخية ومعاصرة، تثبت بما ال يدع «ويتضمن الكتاب 

لكنها حالة متعمدة ومعتمدة مجاالً للشك أن المجازر ليست حالة االستثناء في الممارسات اإلسرائيلية، 
مع اإلشارة إلى أن معظم مرتكبي هذه . 1948تكاد تكون أقرب للسياسة، كما كانت الحال في مجازر 

 . »المجازر أفلتوا من العقاب البشري، بل تبوأ عدد منهم مناصب قيادية في دولة االحتالل
ي، واالتفاقيات والمواثيق الدولية التي تتطرق تمهيداً قانونياً عن المجازر في القانون الدول«ويضم الكتاب 

إلى ممارسات القتل الوحشي وجرائم الحرب، مشيراً إلى عدم توقيع السلطات اإلسرائيلية على عدد من 
كما يقدم . هذه االتفاقات والمواثيق، إلى جانب عدم مراعاتها الكثير مما تنص عليه االتفاقات التي وقعتها

 -  وإن كان هشاً - شكلت فاصالً 1967 المجازر اإلسرائيلية، يشير فيه إلى أن سنة تمهيداً معلوماتياً عن
بين مرحلتين؛ مرحلة كانت المجازر ترتكب فيها دون حساب، وكان التعتيم فيها ممكناً إلى حد كبير، 

 "صورة"ومرحلة باتت فيها ممارسات االحتالل في متناول وسائل اإلعالم، وتشكّل بالتالي تهديداً لـ
 . "الكيان أمام الرأي العام العالمي

3/11/2009السفير،   
  
 أحمل أجندة بناء ال أجندة هدم للدولة الفلسطينية: فياض.. رغم تعثر المفاوضات .3

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض، تمسكه باستراتيجية تقوم على أساس بناء  : لندن،رام اهللا
 رغم تقلبات المفاوضات 2011تمهيدا إلقامة الدولة في مؤسسات الدولة الفلسطينية على األرض 

أحمل أجندة بناء ال أجندة "وقال فياض في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية في رام اهللا  .المتعثرة حالياً
هدم، أجندة تقوم على أساس حقنا في الحياة على هذه األرض، وسنعمل على تنفيذ خطتنا رغم كل 

المؤسسات تقوم الخطة على إنشاء بنى تحتية كسكك حديدية تصل بين المدن وإضافة إلى  ."الظروف
الفلسطينية في الضفة الغربية، وأيضا إنشاء مطار في منطقة األغوار، وإقامة مستشفيات وعيادات صحية 

 .في مختلف التجمعات الفلسطينية
عن استئناف المفاوضات، وحول أسباب تمسك السلطة الفلسطينية بمطلبها وقف االستيطان قبل الحديث 

كافة األطراف الدولية ومنها االتحاد األوروبي وأطراف الرباعية، اعتبرت أن االستيطان "قال فياض إن 
غير شرعي، حتى إن وقف االستيطان التام كان بندا أساسيا في خارطة الطريق، التي أقرتها الشرعية 

هو مؤشر على إمكانية تحقيق شيء على "لالستيطان وأشار فياض إلى أن االلتزام بالوقف التام . "الدولية
المستوطنات اإلسرائيلية غير شرعية، وعلى "وقال فياض  ."األرض في المفاوضات بعيد إطالقها

هناك موقف دولي دعا إلى اعتبار "وأضاف فياض . "إسرائيل أن تتوقف عن انتهاك القانون الدولي
كيف "وأضاف . " وقف االستيطان لم يعد فقط مطلبا فلسطينيااالستيطان مناقضا للقانون الدولي، بمعنى أن

 ."يمكن للفلسطينيين الوثوق في عملية السالم، وأرضهم تسرق يوميا
هناك احتالل إسرائيلي وهذا االحتالل يجب أن ينتهي، ونحن بحاجة إلى قوى عظمى "وقال فياض 

 عاما، ألم يحن الوقت للسؤال عن إنهاء نعيش في صراع ألكثر من ستين"وتابع . "ومساعدة دولية إلنهائه
االحتالل، أم أن هناك من سيقول إن هذا ما يمكن أن نحصل عليه، ألن إسرائيل غير مستعدة لتقديم أكثر 

 ."من ذلك؟
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وحول ما يقوله البعض من الفلسطينيين، إنه يروج لنفسه من خالل هذه المشاريع للفوز في أي انتخابات 
نا أقوم بالترويج ولكن ليس لنفسي وال ألي شخص آخر، وإنما لمشروع الحكومة نعم أ"مقبلة، قال فياض 

يجب أن تتم إعادة وحدة البلد ألننا إذا لم نعيد "وأضاف . "وخطتها في بناء مؤسسات الدولة على األرض
  ."وحدتنا بالتأكيد فإننا سنخسر كثيرا

 3/11/2009الشرق األوسط، 
  

   على الثوابت الفلسطينية من عملية السالم ميتشل في عمان ويؤكدلتقي ياسعب .4
 لعملية السالم األميركيأكد الرئيس محمود عباس للمبعوث  :كتب عبد الرؤوف أرناؤوط، وكاالت

ن مطلب وقف االستيطان أ أمس،ة عمان يردنالسيناتور جورج ميتشل خالل لقائهما في العاصمة األ
 بموجب خارطة الطريق "إسرائيل"قدس هو التزام على  بما فيه النمو الطبيعي وبما يشمل الاإلسرائيلي

وان المدخل الحقيقي لعملية سالم ذات معنى هو وقف االستيطان ومرجعية واضحة ومحددة للمفاوضات 
  ".التي تشمل جميع قضايا الحل النهائي ومن النقطة التي وصلت عندها

تحرير، في اتصال هاتفي مع صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة ال. وقال د
 هيالري كلينتون فأجاب بأن األميركيةسألناه عن تصريحات وزيرة الخارجية "اثر االجتماع " األيام"

 من موضوع االستيطان لم يتغير باعتباره غير شرعي وان ضم القدس غير مقبول األميركيالموقف 
 األميركيةنه والواليات المتحدة  على أأكد األميركي أن المبعوث إلىشار عريقات أو ".ومرفوض

  .سيواصلون الجهود مع كال الطرفين
 3/11/2009األيام، فلسطين، 

  
 عملية السالم في منعطف حاسم والضغط علينا ليس الحل: عريقات .5

 كبير ، أنالرؤوف أرناؤوط  عبد،رام اهللانقالً عن مراسلها في  3/11/2009الوطن، السعودية، نشرت 
ين صائب عريقات أعرب عن القلق الشديد إزاء مستقبل عملية السالم في الشرق المفاوضين الفلسطيني

 مؤكدا أنها تمر بمنعطف حاسم وأن الضغط على الفلسطينيين لتقديم تنازالت الستيعاب مزيد من ،األوسط
نحن في لحظة حرجة، فبرفض  "، في تصريحات أمس، وقال عريقات،التعنت اإلسرائيلي ليس هو الحل

لى المفاوضات على أساس مبادئ اللجنة الرباعية خريطة الطريق، فإن إسرائيل وضعت أمريكا العودة إ
والمجتمع الدولي في موقف صعب، ومع ذلك فإن الطريق إلى األمام ال يكون بالتراجع عن مطالبة 

 من دون إسرائيل االمتثال اللتزاماتها، إذ إن هذا القرار يهدد بتوجيه ضربة قاضية لعملية السالم ألنه
تجميد االستيطان وتفكيك المستوطنات، فإنه في نهاية المطاف لن تكون هناك دولة فلسطينية للتفاوض 

  ".عليها ولن يتبقى حل للدولتين يتم الحديث عنه
واستغرب الحديث وكأن حكومة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أقدمت على موقف غير 

 االمتثال ألي من التزاماتها في خريطة الطريق، على الرغم من "ائيلإسر" وشدد على أن رفض ،مسبوق
تعهداتها والتطمينات األمريكية المتكررة، ال يعني أن عليهم تغيير موقفهم عندما يتعلق األمر بااللتزامات 

 بإجراء مفاوضات ذات مغزى وذات مصداقية، "إسرائيل"وشكك عريقات في التزام  .والقانون الدولي
، ازداد عدد المستوطنين في 2003 مشيرا إلى أنه منذ عام " الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادةوإقامة

 %.17  مستوطن أي بنسبة73000الضفة الغربية بحوالي 
صائب عريقات، ، أن مؤيد أبو صبيح، عماننقالً عن مراسلها في  3/11/2009الغد، األردن، وأضافت 

 دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة في وإقامةلفلسطيني حيال عملية السالم،  ااألردنيأبلغ تطابق الموقف 
وقال عريقات للصحافيين عقب لقائه  . واالستقرار في المنطقةاألماناقرب فرصة ممكنة، ألن ذلك مفتاح 
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طان إن تجميد االستي" السيناتور جورج ميتشل بعمان األوسط األميركية للسالم في الشرق اإلدارةمبعوث 
  ".وتحديد مرجعية عملية السالم هما المخرج الوحيد للعودة للمفاوضات

 أن، ويجب 2008 ديسمبر /إننا جاهزون إلطالق المفاوضات من حيث انتهينا في كانون األول"وتابع 
  .قتة وللحلول المؤقتةؤ، مؤكدا على رفض السلطة للدولة الم"تستأنف من هذه النقطة تحديدا

  
  للجنة المتابعة العربيةاعاً تطلب اجتمفلسطين .6

 الفرا سفير فلسطين لدي القاهرة ومندوبها بجامعة الدول بركات. أعلن د :الهول  أشرف أبو-القاهرة 
العربية إن فلسطين تقدمت بطلب رسمي لألمانة العام لجامعة الدول العربية لبحث ما آلت إليه األوضاع 

 أن فلسطين تقدمت بطلب ،ي بيان صحفي أصدره أمس ف، وأوضح الفرا،في ظل الجمود بعملية السالم
رسمي للجامعة بهذا الخصوص بهدف عقد اجتماع بديل لالجتماع الذي كان مقررا الشهر الماضي ما 

وأضاف نتطلع إلي موقف عربي موحد للوقوف معنا في . بين الثالث والخامس عشر من الشهر الحالي
 مع إسرائيل بالوقف التام لالستيطان وبخاصة أننا نواجه موقعنا الحالي الذي يربط العودة للمفاوضات

  .حملة إسرائيلية وأمريكية شرسة فالبد من موقف عربي موحد مساند لنا في وجهها
  3/11/2009األهرام، 

  
  ها تنفيذ التزامات"إسرائيل"دعو اللجنة الرباعية التخاذ موقف حازم تجاه رفض ت  فياضحكومة .7

،  اإلثنين خالل جلسته األسبوعية التي عقدها في رام اهللا، يوم الفلسطينيء أكد مجلس الوزرا:رام اهللا
 "إسرائيل"سالم فياض، على موقف الرئيس محمود عباس من أن استئناف المفاوضات مع . برئاسة د

يتطلب التحديد الواضح لمرجعياتها، ممثلة بقرارات الشرعية الدولية ورؤية حل الدولتين ومبادرة السالم 
ية، وخطة خارطة الطريق، وتنفيذ االستحقاقات المطلوبة وفقا لخطة خارطة الطريق وفي مقدمتها العرب

 في األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس ومحيطها، ووقف االستيطانيةالوقف الشامل لألنشطة 
غزة، والتقيد ات لمناطق السلطة الوطنية، إضافة إلى رفع الحصار عن شعبنا وخاصة في قطاع االجتياح

 .2005باتفاقية العبور والحركة لعام 
وأوضح أن نجاح هذه العملية يتطلب ضرورة استخالص العبر من تجربة السنوات الماضية من 
المفاوضات، واألسباب التي أدت إلى المأزق الذي تشهده العملية السياسية، بفعل سعي إسرائيل الستبدال 

ة وقواعد القانون الدولي، إلى مرجعية السياسة اإلسرائيلية ومواقفها مرجعيتها المتمثلة بالشرعية الدولي
إزاء الحل ومستقبله، خاصة في ظل غياب أو ضعف التدخل الدولي الفاعل إللزام إسرائيل بتنفيذ 

 .االستحقاقات المطلوبة منها
ب االعتراف وشدد المجلس على أن استعادة مصداقية العملية السياسية، وضمان تحقيق أهدافها، يتطل

، وعاصمتها القدس 1967الواضح بحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة كاملة السيادة على حدود عام 
الشريف، مؤكدا أهمية اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بمتابعة مبادرة السالم العربية في دعم 

 اللجنة الرباعية الدولية بموقف حازم الموقف الفلسطيني في ظل التعنت والمماطلة اإلسرائيلية، مطالبا
 .تجاه استمرار تهرب إسرائيل من تنفيذ االستحقاقات المطلوبة منها في خطة خارطة الطريق
  2/11/2009وكالة وفا، 

  
 "انتحار سياسي" للمفاوضات بشكلها السابق تهعودو.. عباس أمام خيارات صعبة: محللون .8

طيني محمود عباس نفسه في موقف حرج، بعدما تبنت وزيرة يجد الرئيس الفلس:  كفاح زبون- رام اهللا
 باستمرار باستئناف المفاوضات، "إسرائيل"الخارجية األميركية هيالري كلينتون، بشكل علني، مطالب 
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مع استمرار البناء االستيطاني في القدس وآالف الوحدات السكنية في الضفة الغربية، وهو الذي ظل 
  .األميركي الداعي لوقف شامل لالستيطانلشهور يعول ويروج للموقف 

وتبدو خيارات الرجل الذي يؤمن بخط المفاوضات، صعبة إلى حد كبير بعدما وجد نفسه إما مضطرا 
لمواجهة الواليات المتحدة وإسرائيل معا، أو التنازل عن شروطه التي يعتبرها ثوابت وطنية، ويعود إلى 

 .رجعية عملية السالمالمفاوضات بدون وقف االستيطان، وتحديد م
ومن شأن تبنيه للخيار األول، أن يفقده دعما دوليا وماليا لسلطة تعتمد على هذا الدعم، أما تبنيه الخيار 
الثاني، فإنه يعطي الفرصة لخصومه لمزيد من الهجوم عليه وإظهاره كتابع للواليات المتحدة وإسرائيل، 

 .نتخابات الرئاسية والتشريعيةوهذا آخر ما يريده عباس قبل شهور من إجراء اال
ولم يجب مسؤولون فلسطينيون عن سؤال حول الخطوة التي يمكن أن تتخذها السلطة، وأقر كبير 
المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، بأن اللحظة الحالية تعد حرجة، معتبرا أن الضغط على 

 .لي، ليس هو الحلالفلسطينيين لتقديم تنازالت الستيعاب مزيد من التعنت اإلسرائي
إن الرئيس األميركي صعد بأبو مازن إلى ": "الشرق األوسط"وقال المحلل السياسي هاني المصري، لـ

 ويرى ."انتحارا سياسيا"معتبرا أن عودة عباس إلى المفاوضات اآلن تمثل . "أعلى الشجرة وتركه هناك
ية استنفدت أغراضها، ومن ثم يطالبون المصري أنه يجب على الفلسطينيين اإلعالن أن المفاوضات الثنائ

كما يرى أن إحدى أهم الخطوات التي يمكن اللجوء إليها هو الذهاب إلى وحدة وطنية . بمفاوضات دولية
 .مع حماس

أن "، ورأى رباح "العودة إلى المفاوضات بشكلها السابق غير مجدية"وقال المحلل السياسي، يحيى رباح، 
 ."، ويذهب للحصول على دعم عربيعلى أبو مازن أن يصمد قليال

 3/11/2009الشرق األوسط، 
  

  واجتهادات في شأن الخيارات المقبلة... صدمة فلسطينية من تراجع إدارة أوباما .9
 الرئيس إدارةتحولت اآلمال العريضة التي بناها كثير من الفلسطينيين على :  محمد يونس–رام اهللا 
.  من عملية السالماألميركية لإلدارة المعلنة األخيرةلمواقف  خيبة أمل كبيرة عقب اإلى أوباماباراك 

 من "الصدمة" و"الخيبة" و"اإلحباط " مجمعة علىاألخيرةوبدت الساحة السياسية الفلسطينية في األيام 
 مهام منصبة رئيساً للواليات المتحدة مطلع أوباما عقب تولي أعلنتها عن مواقفها التي اإلدارةتراجع هذه 

  .على رغم ذلك، ظهر خالف في شأن الخيارات الواجب اتخاذها. العام
، اإلسرائيلي الجانب إلى األميركية اإلدارة انحياز إعالن على الجانب الفلسطيني أنففيما يرى البعض 

 خالفه، يرى أووالتوقف عن اعتبارها وسيطاً نزيهاً في العملية السلمية والبحث عن وسيط آخر، أوروبي 
  . يشكل مغامرة غير محسوبة النتائجاألمريكية لإلدارة تحد أي أنالبعض اآلخر 

 مقتصراً على حركة حماس وبعض فصائل المعارضة السياسية مثل الجبهة األولولم يعد الموقف 
 األوساط ترى هذه إذ، بل طاول بعض الجهات والمسؤولين داخل حركة فتح، اإلسالميالشعبية والجهاد 

 أوباما إدارة أيضاً الضغط على وإنما، األمريكيليس فقط رفض الموقف  على الرئيس محمود عباس أن
 وجود عباس كشريك في العملية السلمية يشكل بحد ذاته نقطة قوة، أن األوساطوترى هذه . للتراجع عنه

  .أوباما إدارة أمام أن تهديده باالنسحاب من الحياة السياسية سيشكل تحدياً جدياً إلىمشيرة 
 في شأن احتمال انسحابه من الحياة السياسية أوباما إدارة إلى أخيراً رسائل غير مباشرة وكان عباس وجه

 اتصال إجراء إلى أوباماوسارع . في االنتخابات المقبلة بسبب عدم وجود فرصة لنجاح المفاوضات
  . التزامه حل الدولتينإلىهاتفي مع عباس طمأنه فيه 
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 غير مبررة بسبب تفاوض أوباما إدارة الضغوط على أنفي المقابل، يرى بعض المسؤولين في فتح 
.  ضغوط من هذا النوعأي بوش السابقة من دون إدارة تحت االستيطان في عهد "إسرائيل"السلطة مع 

  . ناصر القدوة.ومن ابرز أصحاب هذا االتجاه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د
 في "كمب ديفيد" تجربة التفاوض في األذهان إلىم  من عملية السالاألميركي التغيير في الموقف وأعاد
 اإلدارة السابق بيل كلينتون، والتي فشلت فيها األميركي في عهد الرئيس 2000 يوليو عام /تموز

 أنويخشى بعض المسؤولين الفلسطينيين .  اتفاق سالمإلى في حمل الطرفين على التوصل األميركية
 الجانب الفلسطيني وتحميله إلى مقدمة لتوجيه اللوم اإلسرائيلية المادح للخطوة األمريكييكون الموقف 

  ."كمب ديفيد"المسؤولية عن عدم انطالق المفاوضات كما حدث في 
  . الجديد محدودة جداًاألمريكيوتبدو الخيارات الفلسطينية للتعامل مع الموقف 

لدولة خالل العامين  خطته لبناء مؤسسات اأن سالم فياض .ويرى المقربون من رئيس الحكومة د
المقبلين تشكل عنواناً توحيدياً للفلسطينيين على اختالف رؤاهم السياسية، خصوصاً بعد فشل المفاوضات 

  .وفشل خيار االنتفاضة المسلحة
  3/11/2009الحياة، 

  
  "المنحازة إلسرائيل"تصريحات كلينتون تذكرنا بمواقف إدارة بوش : البرغوثيمصطفى  .10

طفى البرغوثي، أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن تصريحات وزيرة  أكد النائب مص:غزة
تذكرنا بمواقف اإلدارة األمريكية السابقة برئاسة جورج "الخارجية األمريكية هيالري كلينتون في القدس 

" قدس برس"وأضاف البرغوثي، في تصريح مكتوب وصل  .، كما قال"بوش وانحيازها الكامل إلسرائيل
، على "إن عدم تجميد االستيطان ووقف تهويد القدس يعني الحكم باإلعدام على عملية السالم: "منهنسخة 

 ظل استمرار االستيطان يعني أن تصبح هذه   مفاوضات تجري في أي"ورأى أن  .حد وصفه
وقف هناك إجماع فلسطيني وم"، مؤكداً أن "المفاوضات غطاء لممارسات إسرائيل المخالفة للقانون الدولي

  ."موحد على هذا األمر
  2/11/2009 قدس برس،

  
  ينحمل بريطانيا المسؤولية عن لجوء الفلسطينيتدائرة شؤون الالجئين  :"بلفور"في ذكرى  .11

حملت دائرة شؤون الالجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية بريطانيا االثنين :  وليد عوض-رام اهللا 
 ودياره وتجريده من أرضهعب الفلسطيني وطرده من  عن لجوء الشواألخالقيةالمسؤولية السياسية 

 ولجوء كان نتاجا لوعد بلفور الذي أذىن ما الم بالشعب الفلسطيني من أ إلى، مشيرة 1948ممتلكاته عام 
 وطن قومي لهم إلنشاء لليهود 1917 نوفمبر لعام / بريطانيا في اليوم الثاني من تشرين الثانيأعطته

 الشعب الفلسطيني في الذكرى الثانية والتسعين لصدور وعد أندائرة على  ال وأكدت.على ارض فلسطين
 وهويته متمسكا بحقه العادل والمشروع في بأرضهبلفور المشؤوم لن ينسى مدنه وقراه وسيبقى متشبثا 

   .194 طبقا للقرار 48 دياره التي شرد منها عام إلىالعودة 
نظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون الالجئين في زكريا االغا عضو اللجنة التنفيذية لم. وقال د

 وعد ألنهوعد بلفور المشؤوم ال يزال مدانا من قبل الشعب الفلسطيني وسيبقى مرفوضا ": بيان صحافي
 تقوم بريطانيا أنوشدد االغا على ضرورة  ." لمن ال يستحقوأعطته األرضصدر من جهة ال تمتلك 

 دولته وإقامة الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة في التحرر واالستقالل بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب
 المسؤولة عن مأساته، واالعتراف بالخطأ الجسيم األولىالمستقلة وعاصمتها القدس باعتبارها الدولة 

 األرضالذي ارتكبته بحق الشعب الفلسطيني عندما مكّنت اليهود من خالل وعدها من االستيالء على 
  .48 المدن القرى الفلسطينية المدمرة في عام أنقاض دولتهم على وإقامة الفلسطينية
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، واألمريكتين أوروبادعا المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم وفي مقدمتها برلمانات ومن جهته، 
 إلزام ممارسة ضغوطها على حكوماتها من اجل إلىفي الذكرى الثانية والتسعين لوعد بلفور المشؤوم، 

وطالب في بيان صحافي هذه  . المؤسسات الدوليةأقرتها بقرارات الشرعية الدولية التي "رائيلإس"
 على تنفيذ القرارات الدولية في مقدمتها انسحاب وإجبارهاالبرلمانات بالضغط على حكومة االحتالل، 

ا القدس، وتوجيه  المحتلة بما فيهاألراضي االستيطان من كافة وإزالة، 1967 حدود العام إلى "إسرائيل"
 دولة االحتالل بدال من توجيهها نحو الشعب الذي ما يزال "إسرائيل"الضغوط وفرض العقوبات على 

  .يعاني حتى هذه اللحظة
  3/11/2009القدس العربي، 

  
  الثوابت وصيانة الوحدة الرد األمثل على مشاريع التصفيةك بالتمس: "بلفور"في ذكرى  بحر .12

ي الفلسطيني أن الحقوق التاريخية المشروعة في األرض والوطن الفلسطيني أكد المجلس التشريع :غزة
هي حقوق ثابتة في عقول الفلسطينيين وراسخة في وعيهم ومتجذرة في أفئدتهم، وال يمكن ألحد أياً كان "

  .، مشيراً إلى التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني من أجل الحفاظ عليها"أن يشطب أي منها
حمد بحر، النائب األول لرئيس المجلس التشريعي في بيان له بمناسبة الذكرى الثانية والتسعين  أ.وقال د

إن التمسك بحقنا الراسخ في مقاومة االحتالل، وصيانة وحدتنا الوطنية، وتوفير مقومات ": "وعد بلفور"لـ
ضيتنا العادلة عن براثن الصمود والثبات لشعبنا، يشكل الضمانة األمثل لحفظ مسيرتنا الوطنية والنأي بق

التصفية واالستهداف التي تستحثها اإلدارة األمريكية وحلفائها إقليمياً ودولياً، بتساوق مدان من بعض 
  ".أبناء جلدتنا الذين يتشدقون بالقيم الوطنية وهي منهم براء

 الالزم إلسناد االعتذار للشعب الفلسطيني، وتقديم كافة أشكال الدعم السياسي واالقتصادي"واعتبر أن 
قضيته الوطنية، يشكل الحد األدنى المقبول أمام بريطانيا للتكفير عن جريمتها السياسية واألخالقية بحقه، 
كونها تتحمل المسؤولية التامة عن كل ما لحق به من جرائم ومصائب ونكبات منذ إعطاء هذا الوعد 

ل الدعم والحماية إلنشاء وتأسيس الدولة، بإقامة وطن قومي لليهود على أرضنا، مرورا بتوفير كل أشكا
وصوال إلى التغطية السياسية السافرة على مواقف وجرائم االحتالل طيلة العقود الماضية، دون أي 

  ".اعتبار لقيم الحرية ومبادئ حقوق اإلنسان التي تتشدق بها على رؤوس األشهاد
 أساسياً اللتفاف وطني كامل حول الثوابت هذه الذكرى األليمة تشكل حافزاً"وأكد المجلس التشريعي أن 

  ."والحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق العودة لالجئين
  2/11/2009 قدس برس،

  
13. الداخلية تعكف على فتح باب االنتساب إلى األجهزة األمنية كل ثالثة أشهر :ادفتحي حم  

 المقالة فتحي حماد أن الوزارة تعكف حالياً على  كشف وزير الداخلية في الحكومة: فتحي صباح-غزة 
فتح باب االنتساب إلى األجهزة األمنية كل ثالثة أشهر من دون النظر إلى االنتماء السياسي، مشيراً إلى 

  .أن االنتساب إلى الوزارة لم يعد مقتصراً على فصائل المقاومة، بل لكل أبناء الشعب الفلسطيني
 أن إلىوح نظمه تجمع النقابات المهنية في محافظة شمال غزة أول من أمس، وأشار حماد خالل لقاء مفت

 إلىاألجهزة األمنية في قطاع غزة وصلت إلى درجة عالية من الخبرة واالرتقاء بالعمل الشرطي، الفتاً 
أنه تم إخضاع أفراد األجهزة األمنية خالل األعوام الماضية إلى دورات مكثفة لتطوير أدائها وعملها 

  .لى األرضع
  3/11/2009الحياة، 
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  سلطة لرفع يدها عن مقر المجلس التشريعيالبحر يدعو  .14
الحملة المنهجية ضد نواب كتلة التغيير "دانت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني ما أسمته  :غزة

، محملة رئيس السلطة المنتهية واليته محمود عباس شخصيا وحكومته وقادة "واإلصالح البرلمانية
  .جهزته األمنية المسؤولية الكاملة عن أي أذى قد يحيق بهمأ

أمس، نسخة " فلسطين"أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي في بيان صحفي تلقت . ودعا د
إلى وقف كافة أشكال التضييق والمالحقة التي يتعرض لها نواب كتلة التغيير " سلطة رام اهللا"عنه 

  ".وإفساح المجال أمامهم ألداء واجباتهم البرلمانية ومسؤولياتهم الوطنية"بية، واإلصالح في الضفة الغر
عزيز دويك وهيئة رئاسة .وطالبها بإصدار األوامر بفتح مقر المجلس برام اهللا أمام رئيس المجلس د

المجلس والنواب اآلخرين، مؤكداً أن استمرار مالحقة النواب وتعطيل عمل المجلس بالضفة يشكل 
  . وطنية وفضيحة سياسية ال يمكن إنكارهاجريمة

  3/11/2009صحيفة فلسطين، 
  

  "تكبيل الشرعية الفلسطينية"نواب نابلس يتهمون األجهزة األمنية بالسعي لـ .15
 أبدى النواب اإلسالميون في الضفة استياءهم الشديد من سياسة المالحقة والتضييق الذي :الضفة الغربية

ة نابلس من قبل أفراد األجهزة األمنية التي ازدادت حدتها في اآلونة يتعرض له مكتب النواب في مدين
  .وأعرب نواب نابلس عن استيائهم تجاه ما يجري في بيان لهم ووصل السبيل نسخة منه .األخيرة

وأجمع النواب على رفضهم لهذه السياسة التي تأتي لتقييد الشرعية ومنعهم من تأدية دورهم في خدمة 
رهم ممثلين عنه، وأضافوا بأنه من العار أن يالحق النواب ويضيق عليهم من قبل شعبهم الذي اختا

 .األجهزة األمنية الفلسطينية في وقت نطالب فيه االحتالل بإطالق سراح عدد من النواب المختطفين لديه
منية، نتعرض وأوالدنا يوميا للمالحقة والتصوير من قبل أفراد األجهزة األ" :وقالت النائب منى منصور

 ".أمام بيوتنا وفي مكاتبنا وفي كل مكان هناك من يتتبع خطواتنا دون أدنى خجل
 :من جهته أعرب النائب ياسر منصور عن استنكاره لألجواء البوليسية التي تعيشها الضفة الغربية، قائال

ر صحية هذه أجواء غي" :، ومضى يقول"إذا كنا نحن ممثلي الشعب نالحق بهذا الشكل فكيف بأفراده؟"
 ".أبدا وال تؤسس لمصالحة فلسطينية فلسطينية

وحذر النائب حسني البوريني من تبعات المالحقة المستمرة التي يتعرض لها النواب اإلسالميون محمال 
لم يعد هناك " :وأضاف .مسؤولية أي ضرر يلحق بهم للسلطة الفلسطينية أوال، ومن خلفها أجهزتها

 ".ل من له صله بالنواب من قريب أو بعيد داخل دائرة المالحقةحدود، كل شيء مالحق ومتابع وك
النائب الشيخ حامد البيتاوي قال في تصريح له إن ما يتعرض له النواب ال يقتصر على المالحقة وإنما 

غاية في "ووصف التطورات األخيرة بأنها  .امتد ليصل العتقال أبنائهم وعدد من موظفي مكاتبهم
 ".اريخ القضية الفلسطينيةالخطورة ومأساة في ت

أما النائب داوود أبو سير فقد قال إنه لم يسلم من مالحقة األجهزة األمنية حتى يوم ذهابه لحضور جلسة 
استمروا في مالحقتي حتى وصلت إلى قاعة " :وقال .محاكمته لدى االحتالل اإلسرائيلي في محكمة سالم

 ".المحكمة وقاموا بتصويري مع المحامي
هذه هي أجواء الحريات التي يدعونها في الضفة، والمالحقة " :ائب احمد الحاج علي قائالوعقب الن

 ".واالعتقال والفصل دليل على ذلك
  3/11/2009السبيل، األردن، 
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   شهرا42ً نواب من حماس بعد اعتقال دام ستةاالحتالل يفرج عن  .16
ب كتلة التغيير واإلصالح في المجلس  عن ستة من نوا، أمس،أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي :غزة

 والنائب وائل ،النائب أحمد عطون: والنواب المفرج عنهم هم . شهرا42ً بعد اعتقاٍل دام قرابة ،التشريعي
 وماهر بدر عن محافظة ، وسمير القاضي،الحسيني عن محافظة القدس، وكل من النواب خليل ربعي

  .عن محافظة بيت لحمالخليل، باإلضافة إلى النائب محمود الخطيب 
 ونائبان ، نائباً عن كتلة التغيير واإلصالح15 منهم ، نائباً معتقلين في السجون18 يتبقى ،وبهذا اإلفراج

  . ونائب عن الجبهة الشعبية،عن كتلة فتح البرلمانية
.  عنهمبالتهنئة للنواب المفرج" الحملة الدولية لإلفراج عن النواب المختطفين" أبرقت ،وبهذه المناسبة

إن حرية النواب هي حق ال بديل : " أمس،وقال رئيس الحملة النائب مشير المصري في بيان صحافي
عنه، وإن االختطاف الهمجي الذي تعرضوا له على يد االحتالل هو جريمة نكراء بحق القانون اإلنساني 

  ".يجب محاسبة االحتالل عليها
يني النواب المحررين، مرحبة بعودتهم إلى حضن من جهتها، هنأت رئاسة المجلس التشريعي الفلسط

 أن األدوار والمهام ،النائب األول لرئيس المجلس التشريعي, أحمد بحر. وأكد د. الشرعية الفلسطينية
المناطة بأعضاء المجلس التشريعي هي أدوار كبرى ومهام بالغة األهمية، مشددة على أن الساحة 

سهامات الجادة لكل النواب في سبيل عالج األزمات التي يعاني الفلسطينية أشد ما تكون حاجة إلى اإل
  .منها الواقع الفلسطيني

كما هنأت كتلة التغيير واإلصالح في المجلس التشريعي التابعة لحركة حماس نوابها الستة المفرج عنهم 
  شهرا42ًمن سجون االحتالل بعد اعتقال دام 

  3/11/2009صحيفة فلسطين، 
 

  ن رئيس بلدية جنيناالحتالل يفرج ع .17
وقال جرار، ،  حاتم جرار رئيس بلدية جنين. د عنأفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، أمس،: جنين

يكمن في إنهاء حالة االنقسام الداخلي، "إن الهم األكبر الذي يشغل بال الحركة األسيرة في هذه األيام، 
تها أكبر من كل شيء، واستعادة الوحدة والعودة إلى البيت الفلسطيني، على قاعدة أن فلسطين وقضي

 ".الوطنية بين أبناء الشعب الواحد
 3/11/2009األيام، فلسطين، 

  
 حجاج غزة يغادرون القطاع الخميس المقبل: وزارة األوقاف .18

 طالب أبو شعر . قال وزير األوقاف والشؤون الدينية في حكومة الوحدة الوطنية المقالة في غزة د:غزة
 ، مؤكدا4500ً كافة الترتيبات الالزمة لسفر الحجاج لهذا العام الذين وصل عددهم إلى إن وزارته أنهت

وأضاف أبو شعر في بيانٍ مكتوب أن الحجاج سيغادرون القطاع . عدم وجود أي معوقات أمام سفرهم
 مكة يوم الخميس القادم متجهين إلى مطار العريش المصري، ثم إلى مطار المدينة المنورة جوا، ثم إلى

 لن يواجه -"فوج الوفاق الوطني" والذي تم تسميته -فوج الحجاج هذه المرة "وأوضح أن  .المكرمة برا
األوقاف في غزة " وزارتي"أي معوقات تحول بينهم وبين سفره، خاصةً أن هناك صيغة تفاهمية بين 

  ".والضفة تحت إطار لجنة وفاق مشتركة لدى الطرفين
، باإلضافة "إنفلونزا الخنازير"ع الحجاج منذ يومين قاموا بتطعيم أنفسهم من مرض ونوه أبو شعر أن جمي

إلى أنه تم التنسيق مع الطب الوقائي في وزارة الصحة بشأن عقد دورات وندوات تثقيفية صحية حول 
  .معرفة هذا المرض ومخاطره وطرق الوقاية منه

  3/11/2009 قدس برس،
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     أن يكون التوقيع والتنفيذ متالزمين نريد.. المصالحةال بديل عن خيار : أبو مرزوق .19

موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وجـود           .  د نفى:  محمد الخضر  - دمشق
أي مواعيد أو ترتيبات لسفر قياديين من الحركة إلى القاهرة، لكنه أكد استمرار االتصاالت مع الجانـب                 

  .خيار آخر سوى المصالحة الوطنيةالمصري وأن الحركة ال ترى أي 
وقال موسى أبو مرزوق في تصريحات خاصة بالجزيرة نت من العاصمة السورية إن موقف حماس من                
وثيقة الوفاق الوطني التي قدمتها القاهرة للتوقيع دون نقاش لم يتغير، مشيرا إلى رغبة الحركة بأن تكون                 

) فـتح (ه مسبقا مع حركة التحرير الـوطني الفلـسطيني          الورقة المقترحة متطابقة مع ما تم التوافق علي       
آذار /والقيادة المصرية وما تم التوافق عليه في اجتماع الفصائل الفلسطينية فـي القـاهرة فـي مـارس                 

  .الماضي
وأضاف أبو مرزوق أن الحركة تريد أن يكون التوقيع والتنفيذ متالزمين، منوهـا بوجـود مـستلزمات                 

  .التوقيع يجب االلتزام بها وبأي شيء يتم التوافق عليهلالتفاق قبل وأثناء وبعد 
ألن الورقة المطروحة تعد وثيقة وفاق وطني تعنـي         "كما شدد على تأييد الحركة لفكرة التوقيع الجماعي،         
  ".جميع الفصائل الفلسطينية وليس فتح وحماس فقط

  الخيار األوحد
امل نجاحها موجودة، مضيفا أنـه فـي        وأكد أبو مرزوق أن حماس تريد مصالحة عاجلة خاصة أن عو          

اتفاق مكة غاب الجانب األمني ففشلت االتفاقية، ما يستدعي عدم غياب الجانب الـسياسي فـي الورقـة                  
  .الحالية

وشدد على ضرورة التوصل التفاق وطني ينهي حالة االنقسام وعدم حصر التركيز في مسألة االنتخابات               
  .ة يعدان مقدمة ألي انتخابات قريبة أو بعيدةعلى أساس أن التفاهم والمصالحة الوطني

وأوضح أبو مرزوق أنه ال خيار أمام حركتي فتح وحماس إال المصالحة، لكنه استدرك قائال إن ذلـك ال                   
  .وإنما التعايش السياسي بين البرنامجين" فالبرنامجان السياسيان لن يلتقيا"يعني المصالحة بين برنامجين، 

  إجراءات مضادة
كانية أن يتخذ المجلس التشريعي الفلسطيني إجراءات في مواجهة خطوة الرئيس محمود عباس             وبشأن إم 

-بخصوص قرار االنتخابات، قال أبو مرزوق إنه يجب أوال السماح بأن تستأنف المؤسـسة المنتخبـة                 
ة  أعمالها  كونها الوحيدة التي ال تنتهي صالحيتها إال مع إجـراء انتخابـات جديـد                -المجلس التشريعي 

  .واستالم آخرين مكان من انتهت واليتهم الدستورية
ولفت االنتباه إلى أن مؤسسة الرئاسة محدودة التاريخ بانتهاء الوالية المحـددة بـأربع سـنوات، ومـن                  

  .المفروض أن تكون والية عباس قد انتهت ولم يعد يتمتع بصالحية دستورية
ألة التوصل إلى صيغة توافقية تتـيح لعبـاس         وأوضح أبو مرزوق أن جوالت الحوار السابقة تناولت مس        

التمديد عاما كامال ليصدر مرسوما حول االنتخابات، وبالتالي توفير فرصة قانونيـة إلصـدار مرسـوم                
 ال  -وبعد أن فعل عباس مـا فعـل       -االنتخابات تحت توافق وطني حسب القانون األساسي، لكن الحركة          

  .2010كانون الثاني / يناير25 تجد نفسها ملزمة بقرار إجراء االنتخابات في
 أكد أبو مـرزوق     -كما تحدث عنها رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل       -وبشأن خيارات حماس المفتوحة     

أن الحركة لديها خيارات كثيرة، لكنها لن تتحدث عنها اآلن نافيا في الوقت نفسه وجود مبادرات عربيـة                  
  .لتجاوز الخالف

 2/11/2009نت، .الجزيرة
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  "إسرائيل" تراوغ وحماس لن تعترف بدولة   حركة فتح:الزهار .20
عضو المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور محمود " حماس"أكد عضو قيادة حركة : فرحان الفحيمان

لن تعترف بدولة إسرائيل وان الهدنة ال تعني التوقف عن المقاومة "ان الحركة " الراي"الزهار لـ 
نحن مشروع شهادة وال أخشى : "وقال الزهار ".جيال القادمةوسنصلي جميعا في القدس أو تصلي اال

تريد التوافق مع " حماس"وأوضح الزهار أن حركة  ".الموت وأنا من رأى فلذات كبده يستشهدون أمامه
مجرد محاولة لتوحيد "مع إيران " حماس"ورأى الزهار في تحالف  ".تراوغ"لكن األخيرة " فتح"حركة 

في لبنان بانه " حزب اهللا"ووصف الزهار  ".قى مساعدات من أوروبيين مسيحيينأعداء اميركا، فنحن نتل
وأبشركم ان غزة بخير وان بنادقها لم تخمد وان فلسطين في قلوب "مقاومة لبنانية وليست إقليمية 

 2006ال يمكن أن أنسى موقف أمير الكويت سمو الشيخ صباح االحمد في العام : "وأكد ".الكويتيين
  ". وزيرا للخارجية حين منحنا معونة مجزيةعندما كنت

  3/11/2009الراي، الكويت، 
  

   أسيرا بينهم سعدات  45 ترفض إطالق "إسرائيل": "الشرق القطرية" .21
إن الجهود المصرية " الشرق"قال مصدر من المكتب السياسي لحركة حماس لـ :  محمد عبداهللا-القاهرة

اء صفقة الجندي شاليط، وشدد على أن موقف حماس لم مستمرة مع ألمانيا من أجل التوصل إلى إنه
 أسيرا من 450يتغير وقائمة حماس التي قدمتها إلى اإلسرائيليين عبر الوسيط المصري والتي تضم 

أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات المكررة لم تتغير، الفتا إلى وجود زخم كبير في التحركات 
  .  األسيرات الفلسطينياتاأللمانية المصرية منذ تنفيذ صفقة

 قائدا ميدانيا للمقاومة 40وحول العقبات التي تحول دون إنجاز الصفقة قال إن إسرائيل ترفض إطالق 
الفلسطينية من حماس والفصائل وعدد من قيادات الفصائل وفي مقدمتهم أحمد سعدات، كما أن إسرائيل 

 حماس عرضت أن يتم استبعادهم إلى قطاع  أسيرا خارج األراضي الفلسطينية رغم أن80تريد إبعاد 
 أسيرا 40غزة بعد أن استطلعت آراءهم في السجون اإلسرائيلية، مؤكدا أن رفض إسرائيل إطالق سراح 

 أسيرا آخرين خارج األراضي 80تقول إنهم خطرون على أمنها القومي، وإصرارها على إبعاد 
أن يتم التوصل إلى إنجاز الصفقة مع نهاية العام الفلسطينية يعرقل التوصل إلى إنجاز الصفقة، وتوقع 

 .الحالي إذا إستمرت الجهود المصرية األلمانية بهذا الزخم الكبير
  3/11/2009الشرق، قطر، 

  
  الحوار الوطني " استئناف"الفصائل الفلسطينية في دمشق تدعو إلى  .22

ى استئناف الحوار الوطني     أمس، إل  ،دعت فصائل تحالف القوى الفلسطينية في دمشق       :وكاالت - دمشق
علـى  " حماس"الفلسطيني، الذي أرجأته القاهرة إلى أجل غير مسمى إثر تحفظ حركة المقاومة اإلسالمية              

  .الورقة المصرية للمصالحة
وقال بيان صحفي أصدرته لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الفلسطيني وفصائل تحالف القـوى الفلـسطينية               

إننا نؤكد التزامنا بالعمل من أجل إنهاء حالة االنقسام الداخلي عبـر            :" بلفور    لوعد 92بمناسبة الذكرى ال  
كل القوى الفلسطينية للحرص على الوحـدة الوطنيـة         "ودعا البيان    ".االستعداد الستئناف الحوار الوطني   

على أساس التمسك بكامل الحقوق الوطنية والتاريخية وتجديد المقاومـة واالنتفاضـة ضـد االحـتالل                
وطالبت الفصائل الفلسطينية الدول العربية واإلسالمية وكل قوى األمـة العربيـة بتحمـل                ".سرائيلياإل

مسؤولياتهم التاريخية في هذه المرحلة الدقيقة والتحرك السريع لحماية القدس في ضوء مـا يقـوم بـه                  
  .المستوطنون اليهود والقوات اإلسرائيلية من عدوان مستمر على المسجد األقصى
  3/11/2009فة فلسطين، صحي
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    تهاجم تصريحات عباس المتنكرة للمقاومة القسامكتائب  .23

بشدة رئيس السلطة المنتهية واليته محمود عباس الذي جدد موقفه الـرافض             هاجمت كتائب القسام   :غزة
نه ليس  إ" :الناطق باسم كتائب القسام   " أبو عبيدة "وقال   .لمقاومة االحتالل سواء في الضفة الغربية أو غزة       

غريباً أن نسمع من عباس هذا الكالم فهو يؤكد هويته دوماً حرصاً على رضى أسياده وأوليـاء نعمتـه                   
وحلفائه االستراتيجيين في تل أبيب وواشنطن، لكن المستهجن هو التمادي في الكذب ومحاولتـه يائـساً                

، " رمتني بـدائها وانـسلّت     رمي المقاومين الشرفاء بما تلطخ به هو من عار وتآمر، وتنطبق عليه مقولة            
  .حسب قوله

والمقاومة في غـزة،    " حماس"بأن هناك اشتباكات يومية بين      " ادعاءات عباس "ونفى في تصريح مكتوب     
عباس يضع نفسه في دائرة المتورطين في كل ما يحدث لشعبنا من حصار ودمار في قطـاع                 "مضيفاً أن   

  ".غزة ومن مالحقة وتقييد في الضفة الغربية
إن ما تحدث به محمود عباس حول المقاومة وعدم دعمه وتأييده لها ينفي ما ادعاه في                " :"أبو عبيدة وتابع  

خطبته الدعائية في مؤتمر فتح السادس حين قال بأنه كان من أعالم المقاومة والثورة وأنـه كـان مـن                    
ي كل يوم يكشف سوءته     ، فيبدو أن ادعاء الجنون كان من أجل تسويق نفسه كثائر قديم، لكنه ف             )المجانين(

ويتهجم على المقاومة ويعلن رفضه التام ألسلوب المقاومة المسلّحة، وهذا يعطي ذرائع إضـافية للعـدو                
  ".الصهيوني ولإلدارة األمريكية لمزيد من التعنت والتنكّر لحقوق شعبنا

ويالحق من يقـاوم    إن من يدعي بأنه صاحب القضية ورأس الهرم الفلسطيني قد ألقى السالح بل              : "وتابع
االحتالل، وبالتالي فقد نال العدو ما أراد قبل بدء المفاوضات، وهل يريد العدو أن يعطينا دولة وحقـوق                  

قد جعل من العدو اللدود لالحتالل عدواً مركزياً كذلك فماذا تبقـى            ) سيد القوم (حباً وإنصافاً لنا؟ فما دام      
 .  ، حسب تعبيره"ليطالب به االحتالل؟

  3/11/2009لسطين، صحيفة ف
  

   ومستثمرون يعملون على تأسيس محطة ضخمة .. يغلق فضائية فتحدحالن": القدس العربي" .24
تواجه فضائية حركة فتح التلفزيونية مصيرا مجهوال هذه االيـام بعـد ان أبلـغ    : عمان ـ بسام البدارين 

ال يوافق على اسـتمرار     مفوض االعالم في اللجنة المركزية في الحركة محمد دحالن عدة اطراف بأنه             
هذه الفضائية في وضعها الحالي ويرغب في اغالقها في الوقت الذي تتخذ فيه ترتيبات سريعة جدا لوالدة               

  .فضائية فلسطينية جديدة تابعة للقطاع الخاص وبرأس مال ضخم في مدينة رام اهللا 
 اعالم الحركة االن القول     ونقلت شخصيات سياسية واعالمية عن العقيد محمد دحالن المسؤول االول عن          

  .بانه ال يجد مبررا لبقاء الفضائية التي وصفها بانها بائسة ولم تقم اصال على اسس مهنية او تجارية
 السابق رسميا نبيل عمـرو الملفـات واالوراق         اإلعالمويفترض ان يكون دحالن الذي تسلم من وزير         

 الالزمة لتوصية رسمية للجنة المركزية تقـضي        والوثائق الخاصة بفضائية الحركة بصدد اتخاذ التدابير      
 ألف 200 هذه المحطة تحت عنوان تجنب المزيد من الخسائر المالية بعد انفاق ما نسبته مليون و               بإغالق

  . العام الماضي لهذا المشروعأصالدوالر من بين مليوني دوالر رصدها الرئيس محمود عباس 
ال بكادر فني ومهني بسيط من القاهرة قبل عدة اشـهر وال            وكانت فضائية الحركة بدأت العمل والبث فع      

  .تزال الفضائية تبث لثالث ساعات تقريبا وتعيد بث منتجها المحدود نسبيا الحقا وعلى مدار الساعة
وينقل مقربون عن دحالن قوله خالل اجتماعات اللجنة المركزية بان الطريق التي اسـست فيهـا هـذه                  

 فتح بصدد اعادة هيكلة خطتها وخطها االعالمي عموما قياسا لالسـس            المحطة كانت خاطئة وان حركة    
  .والمعايير التي حددتها اللجنة المركزية عندما فوضت دحالن باالشراف على الملف االعالمي
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وجمد دحالن فعال بعدما تسلم ادارة المحطة بعض الخطط التي كانت موضوعة عنـدما اشـرف علـى                  
 خصوصا بعدما اعتذر القيادي في الحركة يحيى يخلف عن تنفيذ قـرار             المحطة التلفزيونية نبيل عمرو،   

  .رئاسي باستالم المحطة واالشراف عليها تنفيذيا تحت مرجعية المفوض دحالن
وبعد ايقاف المزيد من المخصصات المالية لفضائية الحركة ووقف بعض التعيينات التي كانـت مقـررة                

ركة فتح ان هذه المحطة الوليدة في طريقها للفظ انفاسـها           يعتقد وعلى نطاق ضيق في اوساط السلطة وح       
ويحصل ذلك فيما يدعم دحالن واخرون بقوة مشروعا جديدا وبرأسـمال ضـخم القامـة اول                . االخيرة

فضائية فلسطينية باستثمار خارجي وباسم القطاع الخاص، وهو استثمار كان محصلة كما يتردد الفكـار               
  .مرون فعليا على التراخيص الالزمة القامة المشروع في رام اهللاوعالقات دحالن، حيث حصل المستث
 مليون دوالر على االقل بمشاركة اصحاب اموال فلسطينيين في          30ويتردد ان االستثمار هنا سيصل الى       

الخارج، وبين ابرز المشاركين الملياردير الشهير نجيب ساويريس الذي تربطه عالقات طيبـة بالعقيـد               
رغبون، كما قيل باقامة محطة فضائية مهمة داخل الوطن الفلـسطيني دون االهتمـام              دحالن، وهؤالء ي  
  .بالعوائد االستثمارية

وبعد الحصول على التراخيص     .يشار الى ان ساويريس انشأ عدة مشاريع اعالمية منها محطات فضائية          
وليـة  تم اختيار بعض المقرات والمكاتب ووضعت خطة الجدوى االقتـصادية ووضـعت تـصورات ا              

الستيراد االجهزة والمعدات وإقامة استديوهات ضخمة كما نظمت مشاورات تعاقد مع نخبة من الفنيـين               
. والمذيعين واالعالميين الفلسطينيين الذين يحترفون العمل في مؤسسات تلفزيونية داخل وخارج فلسطين           

نتقال من القاهرة الى    ومن ابرز المرشحين لالشراف على المحطة الجديدة حسن عصفور الذي يستعد لال           
  .رام اهللا

وتقول اوساط دحالن بان الفرصة مالئمة تماما لوالدة هذا المشروع التلفزيوني الضخم الول مرة في رام                
اهللا، وان العائق الوحيد فقط حتى االن هو موقف اسرائيل من السماح الصحاب المشروع الذين تجمعهـم            

  .لتقنيات واالجهزة المختصةشركة جديدة سجلت رسميا بادخال المعدات وا
  3/11/2009القدس العربي، 

  
   وعد بلفور كان بداية لمعاناة الشعب الفلسطيني الطويلة:فتح .25

ندد الفلسطينيون االثنين بوعد بلفور البريطاني الذي منح بموجبه فلسطين كوطن : رام اهللا ـ وليد عوض 
 والثقافة في حركة    اإلعالمتبرت مفوضية   اع و . لذلك الوعد  92قومي لليهود وذلك مع حلول الذكرى الـ        

 إن: وقالت المفوضية في بيان صـحافي      .فتح ان وعد بلفور كان بداية لمعاناة الشعب الفلسطيني الطويلة         
 األخالقيةهذا الوعد كان بداية الظلم التاريخي الذي لم يسبق له مثيل لشعبنا الفلسطيني، تتحمل مسؤوليته                

دول االستعمارية الكبرى التي دعمت هذا الوعد وساعدت في تنفيذه منذ ذلك            والسياسية بريطانيا وجميع ال   
 تصحيح  إلى بفتح المجتمع الدولي وفي مقدمته بريطانيا        اإلعالمودعت مفوضية    .التاريخ وحتى يومنا هذا   

، من خالل تلبية حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة، وحقه في العـودة وتقريـر              واألسود األليمهذا المسار   
  .1967) يونيو(لمصير واقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران ا

  3/11/2009القدس العربي، 
  

  وال يزال يقدم دعم للكيان الصهيوني".. وعد بلفور" أعطى االستعماري الغرب: الجهاد .26
ان الثـاني   اإلسالمي الشيخ نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد أكد: رام اهللا ـ وليد عوض 

من كل عام هو يوم اسود في تاريخ الـشعب الفلـسطيني، حيـث يـستذكر                ) نوفمبر(من تشرين الثاني    
الفلسطينيون مأساتهم المتواصلة منذ صدور وعد بلفور االسود قبل اثنين وتسعين عاما، مشيرا الـى ان                
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بدولـة الكيـان     "هذا الوعد المشؤوم وضع االساس للخطيئة الكبرى والتي تمثلت في زرع مـا يـسمى              
  .على هذه االرض المباركة وتشريد اصحابها االصليين آبائنا واجدادنا " الغاصب

ان الغرب االستعماري هو الذي اعطى هذا الوعـد         "واضاف الشيخ عزام في تصريح صحافي له االثنين         
تنكرا لحقوقنـا   انه ومنذ تلك اللحظة ال يزال يقدم كل اشكال الدعم للكيان الصهيوني م            "، موضحا   "االسود

  ".متجاهال االم شعبنا الفلسطيني
ان الغرب يحاول التنصل من الجريمة والخطيئة التي اوجدوها ويحاول اجبار الفلسطينيين على             "واضاف  

  ".نسيان ما حصل والتكيف مع المأساة وآالمها
ن ما حدث وانهم  واوضح الشيخ عزام ان الفلسطينيين يؤكدون في هذا اليوم ان مرور الوقت ال يعني نسيا              

  .متمسكون بحقهم رغم التغيرات الهائلة التي حصلت اقليميا ودوليا
  3/11/2009القدس العربي، 

 
   لضم مرفَق بالتحفظات على الورقة المصرية للمصالحة حثيثةمساعي: "لسبيلا" .27

لسطينية عن وجود مساعٍ حثيثة من قبل الفصائل الف" السبيل"كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ: غزة
لبلورة ملحق يضـم التحفظات والبنود التي لم تدرج في الورقة المصرية " حماس"ومن بينها حركة 

 .للمصالحة ويكون الملحق جزءاً أصيـالً من الورقـة
بالتوقيع على " حماس"ولفتت المصادر إلى أن الفكـرة قيد الدراسـة المصرية، متَوقِّعـةً أن تقبل حركة 

 . خالل األيام المقبلة في حال تم إضافة الملحقالورقة المصرية
  3/11/2009السبيل، األردن، 

  
        باألردن  تحركات دحالن تثير جدالً": نت.الجزيرة" .28

تثير لقاءات وتحركات سياسية يجريها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمـد            :  محمد النجار  - عمان
ا البعض تحركات طبيعية في إطار دوره الجديد في قيادة          دحالن جدال في الساحة األردنية، فبينما يعتبره      

ـ       والتقـى   .كبديل محتمل للرئيس محمـود عبـاس      " دحالن الجديد "فتح، يرى البعض اآلخر فيها تقديما ل
دحالن في األيام القليلة الماضية سياسيين كان بعضهم يصنف على أنه من خصومه في الساحة األردنية،                

سابق محمد الذهبي الذي قاد حوارات سياسية مع قادة حركـة حمـاس العـام    ال سيما مدير المخابرات ال   
  .الماضي، توقفت منذ العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة

وجمع النائب خليل عطية بين دحالن وسياسيين وإعالميين أردنيين، كما التقى القيادي الفلسطيني الـذي               
حفيين من المقربين لـه، أو ممـن يعرفـون بانتقـاداتهم     يوصف بأنه مثير للجدل نوابا في البرلمان وص 

  .الالذعة له
وبحسب حمادة فراعنة النائب السابق في البرلمان األردني والمقرب من الرئيس عبـاس فـإن لقـاءات                 

  .دحالن تندرج في إطار دوره كناطق وحيد باسم حركة فتح
لشرح مواقف الحركة ورؤيتهـا لحـل       وقال فراعنة للجزيرة نت إن موقع دحالن الحالي يلزمه بالتحرك           

  .القضية الفلسطينية والمصالحة مع حركة حماس
 2/11/2009نت، .الجزيرة

  
   مليون إسرائيلي فقير1.5: معطيات رسمية .29

من مليون ونصف مليون محتاج يعيشون فـي إسـرائيل،           أظهر تقرير أن أكثر      - يو بي أي     -تل أبيب   
 اسرائيليين يعاني الفقر، في حين تعتبـر القـدس          4 ألف طفل، وأن واحداً من أصل        700بينهم أكثر من    

  .إحدى أفقر المناطق
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 صادراً عن المعهد    2008أمس، تقريراً حول الفقر في إسرائيل لعام        " يديعوت أحرونوت "ونقلت صحيفة   
ين أفاد بأن عدد المحتاجين في إسرائيل بقي مستقراً على رغم األزمة المالية، وبلـغ عـدد                 الوطني للتأم 

  . طفل783600 محتاج، من بينهم 1651300المحتاجين فيها 
 . في المئة، أي أن واحداً من أصل أربعة إسرائيليين يعاني الفقر           23.7وتراجع معدل الفقراء قليالً ليصبح      

عائالت المؤلفة من ثالثة أوالد على األكثر دون خط الفقر، في حين تعـيش               في المئة من ال    17.8وتعيش  
  .دون خط الفقر)  أوالد أو أكثر4( في المئة من العائالت الكبيرة 57.8

 2006 في المئة عـام      54غير أن معدل الفقر عند العائالت العربية سجل بعض التحسن، إذ تراجع من              
ويعزو المعهد هذا التحسن إلى ازديـاد  . 2008 في المئة عام    49.4 حتى   2007 في المئة عام     51.4إلى  

  .أعداد العمال من العرب
وأظهرت األرقام أن نسبة الفقراء انخفضت في كل المناطق اإلسرائيلية، ما عدا تل أبيب ومناطق جنوب                

 55ون و  في المئة من سكان المدينة محتاج      32.3اسرائيل، في حين تعتبر القدس من أفقر المناطق، إذ إن           
  .في المئة من أطفالها يعانون الفقر

  3/11/2009الحياة، 
  

  تدريب إسرائيلي أمريكي على اعتراض صواريخ باليستية .30
صرح مصدر أمني إسرائيلي مسؤول بأنه من المقرر ان يجري الجيش اإلسـرائيلي             :  د ب أ   -تل أبيب   

ق اسرائيل، وذلك فـي نطـاق       ووحدات امريكية االسبوع المقبل تدريبا حيا على اعتراض صواريخ فو         
الصادرة بالعبرية أمس عـن المـصدر       " معاريف"ونقلت صحيفة   . الجارية حاليا " جونيبر كوبرا "مناورة  

القول ان الوحدات االمريكية ستجري بالتعاون مع وحدات من القوات الجوية اإلسرائيلية عملية اعتراض              
يتم خاللها اعتراض صـاروخ اسـرائيلي       مضادة للصواريخ   ) باتريوت(حية بواسطة بطارية صواريخ     

واوضح المصدر ان التدريب المذكور سيجري االسبوع القـادم مـع مراعـاة           . يحاكي صاروخا باليستيا  
  .االحوال الجوية واشتراطات األمان والسالمة

  3/11/2009الدستور، 
  

   العربية48االحتالل يقرر تشكيل وحدات شرطة لنشرها في مدن  .31
وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي يتسحاق اهرونوفيتش، تـشكيل وحـدات شـرطية            قرر  : القدس المحتلة 

 بزعم العمل علـى محاربـة       1948خاصة ستعمل في المدن والقرى العربية في األراضي المحتلة عام           
  .في تلك المناطق" العنف"

ـ      :" العبرية في عددها الصادر أمس    " معاريف"وقالت صحيفة    ر األمـن   إن هذه الخطوة التي اتخذها وزي
الداخلي اإلسرائيلي تهدف إلى مكافحة ظاهرة ما أسماه بالعنف في الوسط العربي خاصة بعد األحـداث                 

ومن المقرر أن يـتم     ". الدامية التي شهدتها مدينة عكا خالل مواجهات بين العرب واليهود قبل نحو عام            
وما يسمى حـرس الحـدود   ) اكالشاب(تشكيل الوحدات من رجال الشرطة اإلسرائيلية وجهاز األمن العام         
  .اإلسرائيلي والذين سيصل عددهم في كل وحدة إلى مائة وعشرين

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تفعيل هذه الوحدات في بلدة طوبة الزنغرية العربية شمال األراضي المحتلة                
سرائيلي نحو  وأكدت مصادر إسرائيلية أن تشكيل الوحدات الخاصة سيكلف ميزانية الكيان اإل          . 1948عام  
  . مليون شيقل100

  3/11/2009صحيفة فلسطين، 
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  الشاباك يتوقع انتشار إرهابيين يهود في مستوطنات الضفة .32
واصلت إسرائيل أمس انشغالها في مسألة إلقـاء القـبض علـى اإلرهـابي              :  برهوم جرايسي  -الناصرة

 12تلة، الذي نفذ على مـدى  في الضفة الغربية المح" شفوت راحيل"اليهودي يعقوب تايتيل من مستوطنة      
عاما عمليات إرهابية وقتل خاللها فلسطينيين اثنين، وفي حين حاولت األوساط الرسمية االدعاء انه عمل               

أكد أنه من المتوقع وجـود      " الشاباك"بمفرده، فإن مسؤوال كبيرا في جهاز االستخبارات العامة الداخلية،          
  .ن عمليات ضد الفلسطينيينأعداد من اإلرهابيين اليهود الذي قد ينفذو

وكان جهاز الشاباك قد أعلن أوا من أمس األول، عن إلقاء القبض على تايتيل الذي اعترف بأنـه نفـذ                    
 فلسطينيين اثنـين مـن      1997سلسلة من الهجمات اإلرهابية ضد عدد من الفلسطينيين، إذ قتل في العام             

اطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة،      القدس المحتلة ومحيطها، والحقا اعتدى على عدد من المو        
ثم امتدت اعتداءاته لتطال شرطة االحتالل وناشطين يهودا يساريين وعلمانيين، ومن بينها وضع قنبلـة               
ناسفة عند بيت بروفيسور إسرائيلي يساري، وانفجرت وأصيب البروفيسور بإصابات متوسـطة، كمـا              

  .المسيحية، وخطط العتداءات على جمهور مثليي الجنسحاول قتل فتى من عائلة يهودية اعتنقت 
ما زال عدد من المخربين اليهود الذين لـم         "وقال مسؤول جهاز المخابرات الكبير لإلذاعة اإلسرائيلية،         

  .القادمة) اإلرهابية(ينجح جهاز الشاباك في إلقاء القبض عليهم، ومن الممكن أنهم يخططون العملية 
  3/11/2009الغد، األردن، 

  
   تريليونات دوالرثالثةتكلف دافع الضرائب األمريكي " إسرائيل" .33

 مليار دوالر، في شـكل      9،2تتلقى حوالي   " إسرائيل"تشير التقارير اإلعالمية دائماً إلى أن       : جون تيفاني 
مساعدات اقتصادية من الحكومة األمريكية سنوياً، ولكن هنالك مليارات إضافية أخرى ال يتم احتـسابها،               

  ".إسرائيل" الخسائر االقتصادية والنفقات الخفية التي تتحملها الحكومة والخزينة األمريكية نيابة عن وهي
كلـف دافـع الـضرائب      " إسـرائيل "وقد خلُص تحليل اقتصادي نشر مؤخراً إلى أن الدعم األمريكي ل            

ناتجة مـن   ) دوالر تريليون   1،7حوالي  (من هذه النفقات    % 60وتبين أن   .  تريليونات دوالر  3األمريكي  
  .التي تتوسع باستمرار" إسرائيل"دفاع وحماية الواليات المتحدة المتواصل ل 

في شـكل معـامالت     " إسرائيل" تريليون دوالر، الذي تحصل عليه       1،8ويضاف لذلك، الدعم الذي بلغ      
عدة والمـسا . تجارية تفضيلية خاصة، وعقود محاباة تمييزية، أو مساعدات مدفونة في حسابات أخـرى            

وإضافة للنفقات واألعبـاء الماليـة،      .  مليارات دوالر  10-6تتراوح بين   " إسرائيل"التجارية األمريكية ل    
  . وظيفة في الواليات المتحدة سنويا275،000ًلشطب " إسرائيل"تؤدي المساعدات األمريكية ل 

فق دومـاً مـع الحـروب       العامل األكبر في هذه النفقات، كان سلسلة أزمات اإلمدادات النفطية التي تترا           
ومع هذه  . العربية، األمر الذي جعل الواليات المتحدة تشيد االحتياطي االستراتيجي النفطي         "  اإلسرائيلية"

على أمريكـا ب    " إسرائيل"األزمات البترولية وتكاليف بناء االحتياطي االستراتيجي، زادت نفقات عبء          
  .2001 التي ألقيت على عاتق الواليات المتحدة منذ  تريليون، هذا إذا استثنينا النفقات اإلضافية1،5

  3/11/2009الخليج، 
  

   تحضر لتحركات عسكرية كبيرة على الحدود مع لبنان"إسرائيل: "الجريدة .34
ـ   : القدس إن تحركات عسكرية إسرائيلية كبيرة على الحدود الشمالية مـع          ' الجريدة'قالت مصادر مطلعة ل

خر نوفمبر الحالي وتستمر حتى نهاية ديـسمبر، مؤكـدة أن عـشرات             لبنان من المتوقع أن تبدأ في أوا      
  .اآلالف من جنود االحتياط في إسرائيل تلقوا أوامر للخدمة في إطار هذه التحركات
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حد ' أرض من نوع     - أرض وجو  -وتجدر اإلشارة إلى أن إسرائيل تحاول تجربة صواريخ جديدة أرض         
زودة بتقنيات تمكنها من السير المتعرج للوصول إلى الهدف         وهي صواريخ م  . 'الحربة الذهبية ' أو' السيف

  .المحدد، وتُشَغَّل بواسطة كاميرات صغيرة ومركز قيادة في تل أبيب ويمكن إطالقها من أي مكان
أن أعداداً كبيرة من اآلليات الثقيلة تُنقَل إلى الحـدود الـشمالية تمهيـداً لالسـتعدادات                ' الجريدة'وعلمت  

 الى استمرار تحليق طائرات بدون طيار في سماء لبنان ليالً ونهاراً في اآلونة األخيرة               العسكرية، إضافة 
واسـتُعملت أيـضاً    . وأماكن نصب منصات الـصواريخ    ' حزب اهللا 'لجمع المعلومات عن مخازن أسلحة      

طائرات الفانتوم التي يمكنها أن تحلّق عشرات آالف األقدام، وأن تصور بجودة عاليـة تـسمح برؤيـة                  
المـصادر نفـسها     .األشياء واضحة حتى لو كان المصور رقم سيارة حسبما تقول المصادر اإلسرائيلية           

رفضت كشف أهداف االستعدادات العسكرية اإلسرائيلية شمال إسرائيل، واكتفـت بـالقول إن األمـور               
  .ستتضح قريباً

  3/11/2009الجريدة، الكويت، 
  

   القدس حملة هدم جديدة لمنازل الفلسطينيين في .35
 في مدينة القدس أمس بحمالت هـدم   اإلسرائيليشرعت جرافات بلدية االحتالل     ): بترا( –القدس المحتلة   

جديدة في عدد من األحياء المقدسية استهلتها بهدم مبنى سكني في حي الثوري بسلوان جنوبي المـسجد                 
 أن طـواقم تابعـة لبلديـة        وذكرت مؤسسة المقدسي لتنمية وتطوير المجتمع بالمدينة في بيان        . األقصى

وقالت إن قوة معززة من جيش وشـرطة االحـتالل ترافـق            . االحتالل في القدس شرعت بحملة الهدم     
  .الجرافات وتفرض طوقاً محكماً على المنطقة

من جانبه ، قال الدكتور تيسير رجب التميمي قاضي قضاة فلسطين ان آخر عمليات الهدم كانـت هـدم                   
 إخطـار هـدم     150افة إلى قيام بلدية وشرطة االحتالل بتسليم أكثـر مـن            مبنيين في حي الثوري إض    

لفلسطينيين في أحياء واد الجوز والصوانة وبيت حنينا وشعفاط واألشـقرية ورأس العـامود وسـلوان                 
  . واالستيالء على منازل المواطنين في حي الشيخ جراح

3/11/2009الدستور،   
  

  هدف األقصى يحذّر من مجزرة إسرائيلية تستالتميمي .36
حذر قاضي قضاة فلسطين ورئيس الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس، الشيخ رجب : رام اهللا

في المسجد األقصى بمدينة القدس المحتلة، محمالً " مجزرة"التميمي، من ارتكاب االحتالل اإلسرائيلي 
  .حكومة االحتالل تبعات أية اعتداءات على األقصى والمصلين فيه

إن المسجد األقصى يتعرض لحرب : "نسخة منه" قدس برس"تميمي في تصريح مكتوب وصل وقال ال
 مشيراً إلى محاولة أحد المتطرفين اليهود اقتحام   ،"1967إسرائيلية شرسة هي األخطر منذ احتالله عام 

  .األقصى الرتكاب مجزرة ضد المصلين أثناء تأديتهم صالة الفجر أمس
د مخطط إسرائيلي متكامل مدعما بخرائط وصور لمرحلة تنفيذ هدم وجو"وأكد قاضي القضاة على 

، مشيراً إلى أن حكومة االحتالل تسعى إلى تقسيم المسجد األقصى "المسجد األقصى والمرحلة التي تليه
  ".على غرار ما حصل في المسجد اإلبراهيمي الشريف بمدينة الخليل

2/11/2009قدس برس،   
  

   عملية تهويد مكثفة وال تعويل على المجتمع الدوليالقدس تتعرض ل: عكرمة صبري .37
إن سلطات "قال رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في مدينة القدس المحتلة، الشيخ عكرمة صبري : القدس

االحتالل اإلسرائيلي، تقوم بعملية تهويد مكثفة، في جميع أنحاء مدينة القدس، هي األخطر منذ احتالل 
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عملية التهويد، ليست عشوائية وإنما هي جزء من سياسة مبرمجة ومخطط لها، ، مشيرا إلى أن "المدينة
  .ومعلن عنها من قبل سلطات االحتالل

، أنه في مقابل عملية التهويد، ال نوجد مع "قدس برس" وأضاف الشيخ صبري في تصريحات خاصة لـ
ولم يضع العرب األسف ردود عربية وإسالمية إلحباط هذه المحاوالت والمخططات التهويدية، 

  .والمسلمون أي إستراتيجية للحفاظ على مدينة القدس وتراثها وآثارها وحضارتها
وأكد الشيخ صبري أن عدم وجود تحرك فعلي عربي وإسالمي، هو الذي يشجع سلطات االحتالل على 

  .المضي قدما، في تنفيذ مخططاتها وإجراءاتها التهويدية
  2/11/2009قدس برس، 

  
  بسبب منع المعدات من كوارث إنسانيةهرباء تحذرشركة الك: غزة .38

في قطاع غزة من خطورة توقف خدماتها المباشرة لسكان قطاع " توزيع الكهرباء"حذرت شركة : غزة
، موضحةً أن الشبكة "إذا استمر االحتالل في رفضه إدخال مستلزمات الصيانة المطلوبة للشركة"غزة 

الوقت ذاته كافة الجهات بالتدخل وإقناع االحتالل بإيصال ، مطالبةً في "تعاني من هشاشة بالغة"
، "ومنع كارثة إنسانية محدقة بأكثر من مليون ونصف مواطن في قطاع غزة"المستلزمات إلى الشركة، 

  .كما قالت
سيكون له نتائج سلبية وكارثية في القطاعات الخدمية األخرى، كالمياه "وأشارت إلى أن توقفها عن العمل 

الصحي وقطاع الخدمات الصحية والمستشفيات ومراكز رعاية األطفال ومدارسهم؛ ما بات والصرف 
  ".يهدد بشكل حقيقي األوضاع الحياتية والمعيشية وينذر بكارثة إنسانية في القطاع

2/11/2009قدس برس،   
  

   خالل الشهر الماضي634 مواطنين واعتقل 5االحتالل قتل : تقرير .39
ر عن دائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير، أن تـشرين االول الماضـي    أشار تقرير صاد :رام اهللا 

شهد تصعيدا خطيرا في اعتداءات المتطرفين اليهود داخل القدس المحتلة وفي المسجد األقصى لفـرض               
أمر واقع جديد فيه، مدعومين ومحميين من قبل شرطة االحتالل التي الحقت جموع المـصلين وطلبـة                 

 5فيما قتـل جـيش االحـتالل خاللـه          . ين على تلك األعمال واعتقلت العشرات منهم      المدارس المحتج 
  . مواطنا آخر خالل عملياته العسكرية في األراضي الفلسطينية المحتلة436مواطنين واعتقل 

 منازل في القدس المحتلـة وأحيـاء بيـت حنينـا            10وفي سياق متصل، ذكر التقرير أن االحتالل هدم         
  . مواطنا نصفهم من األطفال100بناء غير المرخص مشردا بذلك نحو وشعفاط بذريعة ال

  . مواطنين بينهم طفالن5وأشار التقرير إلى مواصلة االحتالل انتهاك حق حياة باستشهاد 
 وأوضح التقرير انه في الوقت الذي انتظر فيه الفالح جني ثمار زيتونه، والتي يتوقع ان تنخفض هـذا                  

ج السنوي، قام المستوطنون القاطنون بالقوة فوق األراضي الفلسطينية، بمالحقة          من اإلنتا % 20العام الى   
الفالحين ومنعهم تحت تهديد السالح من جني محصول زيتونهم في مختلف محافظات الوطن ما زاد في                

  .خسارة الفالح
واقتلعوا الخليل، ،   / شجرة زيتون مثمرة من اراضي يطا      20وأضاف التقرير ان المستوطنين قاموا بقطع       

  . رام اهللا/  شجرة زيتون اخرى في قرية دير عمار 250رام اهللا، و/  أشجار أخرى من بلدة ترمسعيا 10
3/11/2009الحياة الجديدة،   
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   في قطاع غزة "كارثة األنفاق"طالب بوقف ي" مركز حقوقي" .40
 الحكومـة  انتقد مركز الميزان لحقوق اإلنسان أمس اسـتمرار ضـعف إجـراءات    :  سمير حمتو  -غزة  

الفلسطينية المقالة التي تقودها حركة حماس لحماية العاملين في أنفاق التهريب بين قطاع غـزة ومـصر             
مركز، في بيان له، مطالبته للحكومة المقالة للشروع فورا في          الوجدد  ،  128بعد ارتفاع عدد الشهداء إلى      

ن إغالق األنفاق ووقفها أمر غير ممكـن        إن كا "، وقال   "كارثة األنفاق "ممارسة واجباتها القانونية ووقف     
  ". فعلى األقل اتخاذ كافة التدابير التي تحمي عامليها وتحمي المواطنين من تبعات انفالتها

استمرار رواج األنفاق كان تدبيرا محليا لمواجهة الحصار، في ظل صـمت المجتمـع              "وقال المركز إن    
ت أحد البدائل والتدابير لمواجهة الحصار وتداعياته       الدولي وعدم تحركه لوقف هذه الجريمة ، كونها شكل        

  ". وضمان استمرار حياة المجتمع
3/11/2009الدستور،   

  
  في لبنان" األونروا"فوضى عارمة تجتاح أروقة ": مؤسسة شاهد" .41

رسالة إلى المدير العام والتي تتخذ من بيروت مقرا لها لحقوق اإلنسان " شاهد"وجهت منظمة : بيروت
في لبنان سلفتاروا لومباردو ، تحدثت فيها عن " األونروا"وث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين لوكالة غ

فوضى عارمة تجتاح أروقة الوكالة من محسوبيات وهدر وغياب للشفافية والنزاهة بشكل ملفت "وجود 
  ". لالنتباه

على " األونروا"اء من خالل متابعتنا ألد "على نسخة منها" قدس برس" التي حصلت وورد في الرسالة
مدى سنوات طويلة، تكشفت لنا حقائق مذهلة تثير في الحد األدنى الشكوك والريبة عن عمل هذه المنظمة 
وأسباب التراجع الدراماتيكي في خدماتها، وأسباب غياب الشفافية فيها من دون المحاسبة أو المعاقبة، 

 االهتمام، أو كأن معاناة الالجئين الفلسطينيين أمر عادي ال يستحق" األونروا"وكأن ما يجري في أروقة 
  ".في لبنان أمر ثانوي ال يستحق البحث

2/11/2009قدس برس،   
  

   يحتجون على تقليص الخدمات "األونروا"العاملون في : لبنان .42
ق، اليوم اعتصاماً أمام مراكزها في جميع المناطاألونروا في لبنان  ينفّذ العاملون في وكالة :راجانا حمية

يشير مصدر مطّلع في المجلس إلى أن العنوان و. بدعوة من المجلس التنفيذي التّحاد العاملين فيها
الرئيسي لالعتصام هو االحتجاج على تقليص األونروا لخدمات الالجئين، ما يعني تقليص مستحقاتهم 

  .”رقام الوكالةودائماً بحسب أ“ مليون دوالر 13بذريعة األزمة المالية، وعجز موازنتها البالغ 
عدم تقليص الخدمات من جهة، :  ألف عامل عن العمل لساعة واحدة، وذلك للمطالبة بأمرين29يتوقّف و

  . وتحسين ظروف عمل العاملين لجهة تعديل آلية تعويضات نهاية الخدمة من جهة أخرى
3/11/2009األخبار،   

  
  "المؤقتة"األمطار تغرق مساكن أهالي مخيم نهر البارد  .43

أغرقت األمطار الغزيرة المتساقطة في اليومين الماضيين فلسطينيي مخيم نهر البارد           : إيلي حنا  -رد  البا
 بمياه لم تردعها قشرة     "مؤقتاً"هكذا، سبحت غرف الباراكسات التي يقطنونها       . في خندق جديد من البؤس    

  . الباطون التي صبت في الصيف
3/11/2009األخبار،   
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 عين الحلوة مخيم فيف اإلجراءات حول مطالبة فلسطينية بتخ .44
عقد لقاء في ثكنة الجيش في صيدا، بين وفد من لجنة المتابعة الفلسطينية ومسؤول مخابرات : صيدا

الجيش في الجنوب العقيد علي شحرور، طرح خالله مسألة التخفيف من حدة االجراءات االمنية التي 
ذ مدة، واعمال التدقيق والتفتيش، لكن من دون المساس يفرضها الجيش اللبناني حول مخيم عين الحلوة من

 . بالجانب االمني الذي يتخذه الجيش لجهة الصرامة في تطبيق القانون
3/11/2009السفير،   

  
  غزة والضفة تحييان ذكرى وعد بلفور المشؤوم .45

ـ        ):بترا( د بلفـور  أحيا الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة أمس الذكرى الثانيـة والتـسعين لوع
المشؤوم بالتأكيد على التمسك بالحقوق والثوابت الوطنية ودعوات تحمل المجتمع الدولي مسئولياته إلقامة             

وأجمعت الفعاليات والهيئات الفلسطينية على تجديد التنديد بوعد بلفور وتأكيـد الحـق             . الدولة الفلسطينية 
  .الفلسطيني في األرض الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة

3/11/2009الدستور،   
  

   يؤكد لعباس دعم األردن لحق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلةالعاهل األردني .46
اهللا الثاني مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، آخـر تطـورات             حث الملك عبد  ب: )بترا (-عمان  

فلسطيني اإلسـرائيلي   الجهود المبذولة إلطالق مفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين لحل الصراع ال         
  .على أساس حل الدولتين

وأكد خالل اللقاء دعم األردن الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية في سعيها لتلبية حقوق الشعب الفلسطيني               
  .خصوصا حق إقامة الدولة المستقلة القابلة للحياة على التراب الوطني الفلسطيني

ود مكثفة لتوفير البيئة المواتية لنجاح المفاوضات التـي         وأكد على ضرورة قيام المجتمع الدولي ببذل جه       
يجب أن تبني على نتائج المباحثات السابقة، وضمان وصولها إلى حل الدولتين وفق برنامج زمني محدد                

  .وعلى أساس المرجعيات المعتمدة، خصوصا مبادرة السالم العربية
3/11/2009الغد، األردن،   

  
  يع استيعاب الفلسطينيين فيما أبناؤه يهاجرونلبنان ال يستط: سليمانالرئيس  .47

ال حل حقيقيا لقضايا الشرق األوسط من "أنه على جدد الرئيس اللبناني ميشال سليمان، التأكيد  :بيروت
دون حل لقضية الالجئين الفلسطينيين وإعطائهم حق العودة، خصوصا في لبنان الذي ال يسمح له وضعه 

 ."بنانيون إلى الخارج بحثا عن العمل والعيش الكريمباستيعابهم، في وقت يهاجر الل
3/11/2009الشرق األوسط،   

 
  أشهر 3مشروع قرار عربي حول تقرير غولدستون يدعو مجلس األمن إلى التحرك بعد  .48

قدمت المجموعة العربية في األمم المتحدة، أمس، مشروع قرار لطرحه على التصويت أمام : نيويورك
مم المتحدة غداً االربعاء يعلن دعم التقرير الذي أصدره القاضي الدولي ريتشارد الجمعية العامة لأل

غولدستون، لكنه ال يطالب مجلس األمن بالتحرك قبل ثالثة أشهر من اآلن، في ضوء إقرار الدول 
  . العربية بصعوبة موافقة أعضاء المجلس على تداول التقرير في الوقت الحالي

لعام لألمم المتحدة بان كي مون، فإن مشروع القرار العربي يطالبه بإحالة وبالرغم من تحفظ األمين ا
كما يطالب مشروع القرار الجانبين . التقرير إلى مجلس األمن لكي يصبح إحدى وثائقه الرسمية

اإلسرائيلي والفلسطيني بالقيام بتحقيقات مستقلة في االنتهاكات التي أشار لها تقرير غولدستون، ويدعو 
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 العام إلى مراقبة تلك التحقيقات وتقديم تقرير إلى الجمعية العامة بشأن التقدم الذي تحقق خالل األمين
عبر مجلس األمن إذا لم يتم " إذا كان ذلك ضرورياً"ثالثة أشهر، والنظر في اتخاذ إجراءات إضافية 

  . إحراز تقدم
  3/11/2009السفير، 

  
  ضيعمرو موسى يؤكد دعم العرب لموقف عباس التفاو .49

لرفض الرئيس محمود " دعماً عربياً"أعلن األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أن هناك : ب.ف.أ
وقال موسى في اتصال هاتفي مع . قبل تجميد االستيطان" إسرائيل"عباس استئناف المفاوضات مع 

فاوضات من دون تريد استئناف الم" إسرائيل"بالتأكيد لدينا مخاوف، إن "من القاهرة، " فرانس برس"
تجري "وتابع ". شروط مسبقة وتريد استبعاد موضوع القدس من المفاوضات وال تريد وقف االستيطان

حالياً مشاورات لتحديد ما يجب القيام به في ضوء الموقف الذي عبر عنه الرئيس الفلسطيني والقاضي 
 ". عربيبعدم استئناف المفاوضات قبل وقف االستيطان وهو موقف حكيم يحظى بدعم

وأبدى ". أعاد المفاوضات إلى المربع األول"واعتبر موسى أن التشدد اإلسرائيلي األخير بشأن االستيطان 
بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني، معتبراً " عملية السالم"موسى، تشاؤماً كبيراً حيال إمكان استئناف 

 ". الفشل في كل مكان"أن 
انتظروا أن نعقد لقاءاتنا وأن نرى ماذا . فعال أن نكون أمام فشلأخشى " "بي بي سي"وقال موسى لـ

) يقولون: (واضاف ان اإلسرائيليين واضحون". سنقوم به؟ ولكن يمكن أن نالحظ أن الفشل في كل مكان
من هنا، ال اعتقد أن "وتابع ". إال إذا اقتصر األمر على علم وجواز سفر وطابع) ال نريد دولة فلسطينية(

إذا فشل "واعتبر انه ". قابلة للحياة) فلسطينية(بل ضد دولة ) فلسطينية(ليين هم ضد دولة اإلسرائي
التناقض الذي نشأ بين احترام "، مشدداً على "إسرائيل" "األمريكيون، فقد فشلوا ألنهم يقومون بحماية

رئيس األمريكي بال" مخزوناً من الثقة"لكن موسى شدد على أن لديه ". القانون الدولي وعملية السالم
  ".ستواصل جهودها"باراك اوباما وبكون اإلدارة األمريكية 

  3/11/2009الخليج، 
  

 اعتصام فلسطيني أمام مقر األمم المتحدة في ذكرى وعد بلفور: دمشق .50
اعتصم عشرات الفلسطينيين أمام مقر األمم المتحدة بدمشق تنديدا بصدور وعد :  محمد الخضر-دمشق 

 فيما افتتح في المركز الثقافي العربي بدمشق 1917 نوفمبر 2يطاني آرثر بلفور في وزير الخارجية البر
 وطرده 1925معرض توثيقي ضم عشرات الصور التي تؤرخ لزيارة بلفور إلى القدس ودمشق عام 

منح الصهاينة وطنا "وسلم المشاركون رسالة لألمين العام لألمم المتحدة أكدوا خاللها أن بلفور . منها
، ودعوا "ا لهم في فلسطين على حساب أرض آبائنا وأجدادنا وأمام مرأى العالم والضمير اإلنسانيقومي

في الرسالة التي تالها أبو فادي حسان من نقابة معلمي فلسطين األمم المتحدة والمجتمع الدولي للتدخل 
دة الكيان الصهيوني محاكمة قا"الحازم إليقاف العدوان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني كما طالبوا بـ

حق المقاومة للعدوان "وأضافوا أن ". كمجرمي حرب على ما اقترفوه من جرائم بحق شعبنا وأمتنا
وسياسة االغتصاب الظالم حق مشروع ضمنته القرارات الدولية ولن يثني أحد كائنا من كان شعبنا عن 

رضه ووطنه وأرض اآلباء استمراره بالمقاومة ما دام مهضوم الحقوق ويسعى من أجل العودة أل
  ".واألجداد

  3/11/2009العرب، قطر، 
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  مصر تؤكد رفضها المطلق لالعتداءات اإلسرائيلية على القدس .51
أكدت مصر رفضها المطلق لجميع االعتداءات التي تمارسها سلطات االحتالل : محمود النوبي

 القدس المحتلة، وشددت على أن القوات االسرائيلي بهدف تغيير الواقع الجغرافي والديموجرافي في مدينة
كما لن تفلح في أي إضفاء , المسلحة مهما بلغت من بطش لن تفلح في مسعاها لفرض األمر الواقع

  .شرعية علي وضع هو في األساس غير قانوني
صرح بذلك السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية مشيرا في هذا اإلطار الي 

  .صوي التي توليها مصر للحفاظ على وضع المدينة والمقدسات اإلسالمية والمسيحية بهااألهمية الق
  3/11/2009األهرام، 

  
  خليفة يدعو المجتمع الدولي إلى حماية األقصى ووقف االستيطان .52

أكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات، دعم دولة اإلمارات العربية المتحدة لحق : وام
ب الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقاً لقرارات الشرعية الشع

جاء ذلك خالل لقاءه محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، . الدولية ومبادرة السالم العربية
  .ظهر أمس

  3/11/2009الخليج، 
  

   الصمت العربي إزاء تهويد القدسمنتدى البرلمانيين اإلسالميين في الكويت ينتقد .53
شدد رئيس مجلس األمة الكويتي جاسم الخرافي على الحاجة الى وحدة :  الحسيني البجالتي-الكويت 

وأكد عقب افتتاحه المنتدى العالمي الرابع للبرلمانيين اإلسالميين على انه ال خالف في ما . الكلمة والرأي
ية القدس وتحرير فلسطين، مشددا على ضرورة أن يكون يتعلق بالقضايا المصيرية وعلى رأسها قض

  . الفلسطيني-الحوار صريحا في المنتدى وايجاد الحلول لمعالجة الخالف الفلسطيني 
وليد الطبطبائي أن المؤتمر ينعقد والمسجد األقصى .من جانبه أكد رئيس المنتدى فرع الكويت النائب د
عد يخفي نواياه وخططه في تهويد أولى القبلتين وثالث يتعرض لهمجية شرسة من االحتالل الذي لم ي

واستغرب الطبطبائي الموقف الجامد . الحرمين الشريفين حتى صار بعض قادته يجاهر بطرد الفلسطينيين
عمليا لمعظم الحكومات العربية واإلسالمية مما يحدث بل استمرار بعضها في الحديث عن سالم كاذب 

مبديا دهشته من تصريح وزيرة الخارجية األمريكية بأن على العرب زائف مع هذا الكيان الغاصب 
  .بال شروط" إسرائيل"والفلسطينيين قبول الصلح مع 

  3/11/2009الخليج، 
 

   يدعو الحترام حقوق الالجئين الفلسطينيين "الحزب السوري القومي االجتماعي" .54
الصراع "في ذكرى وعد بلفور، ان ، "الحزب السوري القومي االجتماعي"اعتبرت معتمدية فلسطين في 

اننا في "، واشار الى " االستعماري–الوجودي ما زال مستمرا بين أمتنا وبين المشروع الصهيوني 
أما في فلسطين . صراعنا الطويل استطعنا أن نحقق انتصارات أدت الى انكفاء هذا المشروع وتراجعه

يال المناضلين واعتقال عشرات األلوف منهم فتستمر آلة الحرب الصهيونية في ارتكاب المجازر واغت
ظلما وقهرا، كل هذا يأتي في وقت يشتد فيه الخطر على القدس واألقصى وتتعرض المسألة الفلسطينية 
للتصفية عبر شطب حق العودة ونهج التنازل والتفريط بالحق القومي، بدعم أميركي وتواطؤ بعض 

ها هو حق قومي مقدس وال يستطيع أحد أن يلغيه أو يتنازل ان تحرير فلسطين والعودة إلي"واكد ". العرب
عنه، وكل توقيع هو باطل أيا يكن صاحبه والظرف الذي حصل فيه، كما أن سالح المقاومة الوطنية 
اللبنانية والفلسطينية والعراقية هو سالح للتحرير ومواجهة العدو ولذلك يبقى مقدسا وعصيا على 
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السلطات المعنية في لبنان وفي الدول العربية باحترام حقوق أبناء شعبنا "وطالب ". المصادرة والتدجين
الفلسطيني الذين هجروا قسرا من أرضهم وتأمين اإلقامة الالئقة والحياة اإلنسانية الكريمة لهم في أماكن 

الء التمسك بالوحدة الوطنية ورفض المشاريع الغربية ومجابهتها ونبذ العم"ودعا الى ". وجودهم المؤقت
  ". والمخربين

  3/11/2009السفير، 
  

   آالف فلسطيني معبر رفح في االتجاهين اليوم3االنتهاء من عبور  .55
أكدت مصادر بمعبر رفح، أنه سيتم االنتهاء من عبور ثالثة آالف فلسطيني في :  أحمد سليم-رفح 

 1229تم عبور نحووذكرت المصادر أنه . االتجاهين صباح اليوم قبل انتهاء الموعد المحدد إلغالقه
فلسطينيا في االتجاهين في اليوم األول الفتتاح المعبر أمس األول، كما تم عبور عدد مماثل أمس، وأكد 
الدكتور طارق المحالوي وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، ان اإلجراءات الطبية الوقائية متوافرة على 

  .يين الي المستشفيات المصرية ساعة يومياً داخل الميناء لنقل المرضى الفلسطين24مدى 
  3/11/2009األهرام، 

   
  معارضتنا االستيطان لم تتغير لكنه ليس شرطاً للتفاوض: كلينتون .56

في مراكش حيث    سعت وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون     : وكاالت - أحمد رمضان    -رام اهللا   
 الى طمأنـة    م،يركية بازاء عملية السال   التقت نظرائها العرب للتخفيف من شأن التراجع في المواقف األم         

الفلسطينيين بشأن المستوطنات، فشددت على ان حكومتها لم تغير موقفها المعارض لالستيطان، لكنها في              
الوقت ذاته كررت ما قالته في القدس المحتلة عقب لقائها اول من امس رئـيس الحكومـة االسـرائيلية                   

 -ان يجب اال يكون شرطا الستئناف المفاوضات الفلـسطينية          بنيامين نتنياهو واعتبرت ان وقف االستيط     
  .االسرائيلية

موقف ادارة  "قالت كلينتون قبل لقاء مع وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري في مراكش ان               و
ان الواليات المتحدة ال تقبل بشرعية مواصلة       : وهو لم يتغير  . اوباما من المستوطنات واضح وال لبس فيه      

  ".المستوطنات االسرائيلية) امةاق(
لكـن  . اقل مما كنا نود   "وعن عرض رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو بتجميد جزئي لالستيطان           
  ".اذا ما طبق فانه سيكون اول تقييد من نوعه لالستيطان ما سيكون له االثر المهم

بخطوات في اتجاه تعزيز هـدف حـل        اقدم دعمي لالطراف عندما ارى انها تقوم        "وبررت موقفها قائلة    
ـ    "الدولتين العرض االسرائيلي غير انها اشادت ايـضا بجهـود         " غير المسبوق "، لكنها عادت ووصفت ب

قلت لرئيس الوزراء نتانياهو ان هذه المبادرات االيجابية مـن          "واضافت  . الفلسطينيين في المجال االمني   
..  بشأن تـنقالتهم والمعـابر     "سرائيلإ"بية من جانب    جانب الفلسطينيين يجب ان تؤدي الى مبادرات ايجا       

 قامت ببضع خطـوات فـي هـذا         " إسرائيل"ان  "وقالت  ". والتنظيم االسرائيلي لالمن في الضفة الغربية     
  ".االتجاه لكن يتعين عليها القيام بجهد اكبر بكثير

مـع  : "وكالة فرانس برس  وفي االطار ذاته، قال المتحدث باسم وزيرة الخارجية االميركية فليب كرولي ل           
  ".رفضنا شرعية المستوطنات فاننا نعتقد ايضا انها ال ينبغي ان تكون شرطا مسبقا للمفاوضات

مثل حالة  "االسرائيلية موقف الواليات المتحدة بالتعامل مع قضية المستوطنات         " هآرتس"ووصفت صحيفة   
ان الرئيس االميركي باراك اوباما     وذكرت الصحيفة   ". موضوع مهم للنقاش لكن يستحيل تغييره     : الطقس
  ".اقترح تغيير ذلك"كان 

3/11/2009المستقبل،   
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  في نزاع الشرق األوسط" الممول"او " الكومبارس"على أوروبا عدم االكتفاء بدور : كوشنير .57
دعا وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير امـس فـي تـصريح            :  وكاالت –  أحمد رمضان  -رام اهللا   
في نزاع الشرق   " الممول"او  " الكومبارس"االتحاد االوروبي الى عدم االكتفاء بدور       " انترفرانس  "الذاعة  

وتـابع الـوزير    . حاليـا " المتعثرة"االوسط تاركا الواليات المتحدة تلعب الدور االول في مساعي السالم           
  .حاليا" ال ابالغ فيما اقول، لكنني اظن، بكل بساطة، ان العملية مجمدة"الفرنسي 

عن الرئيس اإليطالي جورجيو نابوليتانو قوله لـدى        " آكي" االطار ذاته، نقلت وكالة األنباء اإليطالية        وفي
اليهودية الدولية التي تأسست فـي      " كيرين حيسود "استقباله أمس في قصر الرئاسة الهيئة التنفيذية لمنظمة         

مانة الدائمة الوحيدة الستمرار    السالم هو الض  " في لندن وتعمل على توطين اليهود في فلسطين، أن           1920
  ".ضمن حدود آمنة وفي ظل أكبر اعتراف دولي ممكن" إسرائيل"نمو وازدهار 

3/11/2009المستقبل،   
  

  روسيا وبريطانيا تدعوان لوقف االستيطان وفتح المعابر .58
نية إلى وقف النشاط االستيطاني في األراضي الفلـسطي       " إسرائيل"دعت روسيا وبريطانيا، أمس،     ): وام(

  .المحتلة وفتح معابر قطاع غزة
وأكد الجانبان في بيان مشترك صدر في ختام المباحثات التي جرت بموسـكو بـين وزيـر الخارجيـة                   
الروسي سيرجي الفروف ونظيره البريطاني دافيد ميليباند أن مؤتمر موسكو الخاص بالتسوية في الشرق              

من اجل تثبيت الوتيرة االيجابية على      " اإلسرائيلية" -األوسط سيعقد بعد استئناف المفاوضات الفلسطينية       
  ". اإلسرائيلية "-هذا المسار في التسوية العربية 

3/11/2009الخليج،   
  

  الجديد يعترف بنقله أسراراً أمريكية" إسرائيل"جاسوس  .59
ر أكدت مصادر وزارة العدل األمريكية أن الجاسوس األمريكي المتهم بالتخـاب          :  حنان البدري  - واشنطن

  .ستيورات نوزيت نقل بالفعل الى الكيان معلومات استخبارية مهمة" إسرائيل"مع 
وقال المدعي العام الذي يتولى الملف إن نوزيت أبلغ عميل األمن األمريكي المتخفي الذي أوقع به، بأنه                 

  . بمعلومات" إسرائيل"سبق أن زود 
3/11/2009الخليج،   

  
      "  إسرائيل"م بـاستقبال عاصف للصحفي السويدي بوسترو .60

عبر الصحفي دونالد بوستروم في تصريح للجزيرة نت االثنين عن أسـفه لخلـو              :  وديع عواودة  -حيفا  
مؤتمر ديمونا للصحافة من روح الحوار وتحوله لما يشبه المحكمة الميدانيـة، تعـرض فيـه السـتقبال      

وقـال   .معرفة مـصير أبنـائهن    صاخب ولتهم بمعاداة السامية، وأكد أن من حق األمهات الفلسطينيات           
بوستروم أثناء مشاركته في المؤتمر إنه يتفهم حالة الغضب اإلسرائيلي، وشدد علـى أن تقريـره حمـل          
رسالة جوهرية واحدة تكمن في ضرورة التحقيق في اتهامات العائالت الفلسطينية بشأن سرقة أعـضاء               

 42ن قبل الفلسطينيين وقال إنه زار الـبالد         ونفى الصحفي السويدي تهمة التضليل به م      . أبنائها الشهداء 
مرة في العقدين األخيرين وتجول بطولها وعرضها، وإنه لو قام صحفي آخر بمهمته لكانت نتائج تحريه                

  .هي ذاتها
 أن بوسـع الطـرفين الفلـسطيني        -الذي الزمه حارس شخصي أثنـاء محاضـرته       -واعتبر بوستروم   

العشرات من المشاركين في المؤتمر، ومعظمهم من ناشطي حزب         واإلسرائيلي اإلفادة من التحقيق، لكن      
  .الليكود الحاكم رفضوا تفسيراته وقاطعوه متهمين إياه بالكذب
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وكشف أنه باشر في استكمال التحقيق الذي أجراه حول تجارة أعضاء الفلسطينيين في الصيف الماضـي                
  ".على أمل نشر الحلقة الثانية منه

2/11/2009نت، .الجزيرة  
  

   2010مطلع " مسيرة الحرية الكبرى نحو غزة"اإلعالن عن  .61
أعلنت الحركة العالمية لمناهضة العولمة والهيمنة األميركية والصهيونية بدء اتـصاالتها           : وكاالت/لندن 

الحرية الكبـرى نحـو     "المكثفة مع الجانب المصري والفلسطيني الرسمي والشعبي لتأمين نجاح مسيرة           
  .2010كانون الثاني / في األول من شهر ينايرالمزمع تسييرها " غزة

ودعت الحركة كافة أعضاء وكوادر ومنظمات وهيئات الحركة العالمية إلى المشاركة الفعالة والجادة في              
مسيرة الحرية الكبرى لغزة التي ستنطلق من كل أنحاء العالم متوجهة نحو غزة في أواخر شهر ديسمبر                 

  .2010 كانون الثاني  1 وتدخل إلى غزة يوم 27الحالي وتتجمع في القاهرة  يوم 
 سيمثل الصرخة الـشعبية العالميـة لقهـر الظلـم والعـدوان             2010ونوهت الحركة إلى أن بداية عام       

التي ستعلن من غزة هاشم والصمود بداية عهد جديد في انتفاضـة فجـر الحريـة وذلـك                  ", واالحتالل
ي من الشخصيات واألحزاب والهيئات واألفـراد مـن         بمشاركة حشد كبير وألول مرة في التاريخ البشر       

  ".قارات العالم أجمع
3/11/2009صحيفة فلسطين،   

  
  وفد أمريكي يتفقد الحدود المصرية مع قطاع غزة  .62

 - أمـس  -إن وفدا أمريكيا قام اليـوم     ":" شينخوا"قالت مصادر أمنية مصرية لوكالة أنباء       : وكاالت،  رفح
عبـر  " التهريـب "ح المصرية لمتابعة جهود القاهرة الرامية إلى وقـف          بتفقد الشريط الحدودي لمدينة رف    

  ".األنفاق إلى غزة، إلى جانب تفقد منظومة أجهزة اإلنذار التي يتم تركيبها لرصد هذه األنفاق
3/11/2009صحيفة فلسطين،   

  
  سالم أوباما وخيارات عباس .. تفاوض في ظل االستيطان  .63

  ياسر الزعاترة
ي بشرونا باعتداله وسالمه يفصح عن مواقفه ، وقد أكدنا مرارا أن الرجل أضعف من               هذا هو أوباما الذ   

أن يفعل شيئا في مواجهة اللوبي الصهيوني داخل الواليات المتحدة ، وأن أقصى ما يمكن أن يفعله هـو                   
  .أن يأمل في اعتدال ذلك اللوبي ، وظهور خالف بين محاوره حل ملف التسوية

أوباما البحث عن مخارج سياسية لألزمة مع إيران بشأن مشروعها النووي ، األمر             اليوم ، وفيما يحاول     
الذي ال يروق كثيرا لإلسرائيليين ، فإن من الصعب عليه فرض مطالب سياسية على نتنياهو ، ال سـيما                   
بعد أن تمكن األخير من تحقيق قدر من اإلجماع في الساحة اإلسرائيلية حول البرنامج الذي أعلنـه فـي                   
جامعة بار إيالن ، أكان في شقه المتعلق بالرؤية النهائية للدولة الفلسطينية ، أم الشق المتعلق بالتـسوية                  

، بينما يـسميه  ) الدولة المؤقتة(الذي يسميه جماعة كاديما والعمل " السالم االقتصادي "المرحلية ممثلة في    
  ".دولة األمر الواقع"سالم فياض 

رئيس الفلسطيني وبين العودة إلى طاولة المفاوضات ليس القناعة بوقفها في           نؤكد هنا أن ما يحول بين ال      
، بدليل مفاوضاته مع إيهود أولمرت الـذي كانـت          ) أليست الحياة مفاوضات؟،  (ظل استمرار االستيطان    

  67,حكومته األشرس في تبني برنامج االستيطان بين رؤساء حكومات الدولة العبرية منذ عام 
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 بما أنكره مرارا حول التفاهمـات  10) ـ  30هآرتس (عباس أمام شخصيات إسرائيلية قبل أيام اعترف 
في كـل   ". "أنا وأولمرت كدنا ننهي كل شيء     "الواسعة التي توصل إليها مع أولمرت ، حيث قال بالنص           

  ".المسائل تقريبا توصلنا إلى اتفاق شفوي
مته ، فإن السبب األهم كان تلكؤ هـذا         وفيما ذهب إلى أن سبب الفشل هو عدم إكمال أولمرت لمدة حكو           

األخير في منحه حصة في القدس الشرقية تمكنه من تسويق االتفاق على الفلسطينيين بعد أن قدم تنازالت                 
  .رهيبة في ملف الالجئين والمستوطنات والسيادة

اع الـذي  اآلن ، وفي ظل الموقف األمريكي الجديد ، وفي ظل وضوح البرنامج السياسي لنتنياهو واإلجم           
حصل عليه ، وفي ظل اإلصرار على برنامج الدولة المؤقتة التي يقول الرئيس إنه يرفضه ، فقـد بـات       

  .عليه ، واألهم على حركة فتح ، أن تتخذ موقفا جديدا مما يجري
األكيد أن رفض عباس للتفاوض ال يعدو أن يكون خوفا من ردة الفعل الشعبية الفلسطينية ، ال سيما أنـه                    

راعا مع حركة حماس على مستقبل الوضع الفلسطيني برمته ، ما يعني أولوية التركيز علـى                يخوض ص 
  2006,في انتخابات مطلع العام " خطأ غير مقصود"استعادة الشرعية التي ضاعت منه في 

إنه يدرك أن عودته إلى التفاوض في ظل الرفض الشعبي بسبب استمرار االسـتيطان وتهويـد القـدس                  
ياسيا لم يعد صعبا بعد فضيحة غولدستون ، وفي ظل ما يجري في الضفة من عـسكرة                 ستعني سقوطا س  

لكن عودته لطاولة التفاوض تبقـى واردة   . شاملة للمجتمع وتعاون أمني وسياسي واقتصادي مع االحتالل       
 .إذا استندت لمرجعية عربية تحاول واشنطن توفيرها من خالل الضغوط

ة حتى يتمكن من عقد انتخابات في الضفة ، أو جـر حمـاس إلـى                المطلوب اليوم هو قدر من المناور     
مستندا إلى رزمـة    "انتخابات شاملة تخرجها من الباب الذي دخلت منه ، وإذا نجح في ذلك ، فلن يتردد                 

في العودة إلى التفاوض من جديد ما دام يرفض مبدأ المقاومة من جهة ، ومـا                " الشرعيات التي بين يديه   
يس الوضع القائم في الضفة بوصفه شبه دولة أو دولة مؤقتة دون سـيادة ، بـصرف                 دام خياره هو تكر   

  .النظر عن نتيجة مفاوضات الوضع النهائي
في مواجهة هذا الوضع البائس ، ومن ضمنه استحالة تغيير عباس لبرنامجه ، فإن تكتال عريـضا مـن                   

ال بد أن يعلن عن نفسه      ) ما يجري يشمل رموز فتح الرافضين ل    (القوى الفلسطينية والشخصيات الوطنية     
بطريقة أو بأخرى ، عنوانه تفعيل برنامج المقاومة ورفض المصالحة القائمة علـى انتخابـات سـلطة                 
صممت لخدمة االحتالل ، وهذا ال يعني االنقالب على منظمة التحرير ، بل مسعى لتحريرها من الـذين                  

  .اختطفوها ، وال يمثلون الشعب الفلسطيني بأي حال
نعلم أن الوضع العربي البائس بقيادة مصر المسكونة بهاجس التوريث ، ومعه ضعف اآلخرين وترددهم               
، لن يسعف تحركا من هذا النوع ، لكن واجب الوقت اآلن هو توافق قوى المقاومة على إعالن موقفهـا                    

فـي الـداخل    الرافض لبرنامج السلطة وديمقراطيتها ، ومن ثم السعي لتشكيل مرجعية حقيقية للـشعب              
والخارج ، من األفضل أن تكون هي ذاتها منظمة التحرير إذا كان باإلمكان إعادة تشكيلها علـى أسـس                   

 .ديمقراطية بعد تحريرها من خاطفيها كما أشير من قبل
  3/11/2009الدستور، 

  
  المصالحة الكذابة واالنتخابات المخادعة .64

  منير شفيق
. ة بين فتح وحماس وبـين كـل الفـصائل الفلـسطينية           المقصود بالمصالحة ما هو مطروح من مصالح      

والمقصود باالنتخابات ما يعد النتخابات فلسطينية رئاسية وتشريعية وإلى حد ما مجلس وطني لمنظمـة               
  .التحرير الفلسطينية أو لجزء منه
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عندما تجري المصالحة في ظل استمرار حصار قطاع غزة بما في ذلك إغالق معبر رفح، وفـي ظـل                   
االت الواسعة التي تقوم بها السلطة المسيطرة في الضفة الغربية والتي يقودها محمود عباس وسالم               االعتق

إلغـاء  (فياض وكيث دايتون وقد اتجهت لتغييب حماس مقاومة ووجـوداً مـدنياً واجتماعيـاً وسياسـياً                 
ريـه مـن    ، وفي ظل هيمنة مباشرة لقوات االحتالل ومـا أجرتـه وتج           )المؤسسات والجمعيات الخيرية  

وهذا مطبق أيضاً على حركة الجهاد وكل اتجاه        . اعتقاالت لنواب حماس وكوادرها وشخصياتها السياسية     
  ).تصفية كتائب شهداء األقصى كذلك(أو فرد فلسطيني مقاوم 

ثم عندما تصل عملية المصالحة في شهريها األخيرين إلى مرحلة وضع وثيقة اتفاق نهائية غيـر قابلـة                  
 ض على الجميع توقيعها وال سيما على حماس حيث يغلب على الوثيقة المذكورة االنحياز              للمراجعة، ويفر

فهذا يعني أن المـصالحة تـتم تحـت الـضغوط           . ضدها خصوصاً بعدما ُأحدث فيها من حذف وإضافة       
  .واإلكراه ابتداء من الحصار واالعتقاالت وانتهاء بفرض نص نهائي

حة كذابة يراد منها غير المصالحة الفعلية والحقيقية، وعلى التحديد هنـا            األمر الذي يعني أننا أمام مصال     
ثم أضف محاولة التحكم في األجهزة األمنية في قطاع غـزة،           . يراد منها الوصول إلى مرحلة االنتخابات     

وجعل محمود عباس المقرر المطلق الصالحية في كل المؤسسات أو اللجان النابعة من اتفاق المـصالحة                
  . فيها لجنة اإلشراف على االنتخاباتبما

أما إذا لم تتم فعدمها، والحالة      .  أن تسمى مصالحة كذابة    -إن تمت على هذه الصورة    -ومن هنا استحقت    
  .هذه، أفضل منها

أما االنتخابات فيراد منها أن تنهي الشرعية التي تمتعت بها حماس حين حازت على أغلبية كبيـرة فـي                   
وعلى التحديد وضـعها باتجـاه      . كلها في يد محمود عباس    " الشرعيات"ك لوضع   وذل. المجلس التشريعي 

 بعد األحـداث    2007حزيران  /الخط السياسي الذي يمثله، وكما ترجم نفسه، على الخصوص، منذ يونيو          
  .التي أدت إلى االنقسام بين سلطتين أو شرعيتين إحداهما في قطاع غزة والثانية في الضفة الغربية

اسي الذي مثله محمود عباس من خالل رئاسته للجنة التنفيذية أو لبقاياها في حينه، وللـسلطة                فالخط السي 
الفلسطينية، ترجم نفسه بداية بتشكيل حكومة سالم فياض التي أنهت حتى قيادة فتح للسلطة وليس قيـادة                 

  .حماس لحكومة الوحدة الوطنية فقط
دايتون إعادة تشكيل القوات األمنية الفلسطينية بعـد        وهذه الحكومة عمدت فوراً إلى تسليم الجنرال كيث         

إحالة سبعة آالف ضابط من فتح إلى التقاعد دفعة واحدة وبقرار من محمـود عبـاس بوصـفه رئيـساً                    
وهو الذي كان قد سعى إلى نزع صالحيات الرئيس الشهيد ياسر عرفات فـي سـلطته علـى                  . للسلطة

  .ي حينه محمود عباساألجهزة األمنية وتسليمها لرئيس الوزراء ف
الخطوة السياسية الثانية كانت الذهاب الهزيل إلى مؤتمر أنابوليس وإطـالق مفاوضـات ثنائيـة بلغـت                 

وقـد أعلـن عبـاس      .  جلسة 268المفاوضين حوالي   " كبير"جوالتها، على حد إحصاء، صائب عريقات       
بادل األراضي وبمبـدأ أن تكـون       وكان من بينها القبول بمبدأ ت     . خاللها مبادئ ستة كقواعد لها من جانبه      

وهـذان تنـازالن    . عاصمة للدولة اإلسرائيلية  " القدس الغربية "القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية و     
  .خطيران جديدان دخال علناً إلى الخط الذي يتبناه مع مالحظة التنازل المجاني عن القدس الغربية

وهو مشروع تصفوي للقـضية الفلـسطينية       . للتسويةميتشل  /وهذا الخط يعمل اآلن ضمن مشروع أوباما      
المضي فـي   " شرعية"ومن ثم يكون المطلوب من االنتخابات أن تكرس         . بكل ما تحمله الكلمة من معنى     

هذه التسوية أو حتى السير ضمن عمليتها إن لم تصل إلى نهاياتها، وأن تكون شرعية مطلقة بيد عبـاس                   
ت المؤتمر السادس المزورة، وعبر إعادة تشكيل اللجنة التنفيذيـة          كما حدث مع شرعية فتح عبر انتخابا      

  .من خالل جلسة ملفقة للمجلس الوطني المرحوم) استكمال النصاب(لمنظمة التحرير 
هذه النتيجة المطلوبة ال تمس حماس وحدها وإنما تمس كل فصائل المقاومة، بل وتمس فتح أيضاً، فضالً                 

  .بالقضية الفلسطينية والشعب الفلسطينيعن مساسها األساسي الخطير 
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ولكن لكي تأتي االنتخابات وفقاً للقياس المطلوب أعلنت إدارة أوباما، بالفم المآلن، أن أي حكومة وحـدة                 
وقد أعلن السيد محمـود  . وطنية فلسطينية تشارك فيها حماس سوف تمنع عنها األموال وتقاطع وتحاصر    

وقد أضيف إلى ميزانيتها أو ُأتبِعت      .  الحصار المالي على السلطة    عباس مراراً أنه لن يسمح بعودة فرض      
  .ف إلى المخصصات التي تقدم للفصائل بما فيها الشعبية والديمقراطية.ت. ميزانية م-في األدق-

وذلـك  . هذا يعني باختصار عدم السماح بأن تكون االنتخابات نزيهة وتحتكم إلى إرادة الناخب الفلسطيني       
 نزيهة، كمـا تعلمـت      2006 محمود عباس درس عمره حين أصر على أن تكون انتخابات            بعد أن تعلّم  

طبعاً الخطأ الشنيع الذي ارتكبوه في جعل       . أميركا واالحتالل الصهيوني الدرس نفسه من االنتخابات إياها       
 وقـد .  نزيهة جاء بسبب سوء تقدير الموقف من جهة مزاج الناخب في الضفة والقطاع             2006انتخابات  

عززت مراكز استطالع الرأي ذلك الخطأ في تقدير الموقف عبر تقديم بيانات استطالعية مفبركة بالرغم               
  .من مظهرها األكاديمي الرصين

ولهذا يمكن القطع بأن اإلصرار على االحتكام إلى صناديق االقتراع يقوم على التأكد من تزويرها، وعدم                
  .ىالمغامرة وارتكاب الخطأ بالنزاهة مرة أخر

 2/11/2009نت، .الجزيرة
  

  ما العمل؟: بعد تراجع اإلدارة األميركية عن وعودها .65
  هاني المصري

بعد قمة نيويورك الثالثية، والموقف األميركي من تقرير غولدستون ومن المصالحة الفلـسطينية، وبعـد               
ت التي أدلت بهـا     اللقاء الذي جمع الرئيس أبو مازن بهيالري كلينتون في اإلمارات العربية، والتصريحا           

، وأن تجميـد    "غير مسبوق "في إسرائيل، وامتدحت فيها الموقف اإلسرائيلي من تجميد االستيطان بوصفه           
االستيطان ليس شرطاً الستئناف المفاوضات، وأنه لم يكن شرطاً مطروحاً في السابق، يتـضح أن إدارة                

م على إسرائيل الـى الـضغط علـى         اوباما عاجزة عن الوفاء بما وعدت به، وانتقلت من الضغط الالز          
الفلسطينيين حتى يقبلوا باستئناف المفاوضات بدون شـروط مـسبقة، والـسماح إلسـرائيل بمواصـلة                
االستيطان وتهويد القدس وأسرلتها، واستكمال جدار الفصل العنصري، والحصار الخانق علـى قطـاع              

  .ل المستويات واألصعدةغزة، ومصادرة أحواض المياه، والتحكم بحياة الفلسطينيين على ك
من السابق ألوانه نعي عملية السالم كلياً، فهي ماتت منذ زمن بعيد وشبعت موتاً، ولكن هناك مـصلحة                  
ألطراف محلية وعربية ودولية مختلفة بعدم نعيها ودفنها، ألن بقاء العملية ولو بدون سالم أصبح مطلوباً                

  .بحد ذاته
طت سياسة الرهان على اإلدارة األميركية وعلى إمكانية إحيـاء          بعد هذه التطورات النوعية الحاسمة سق     

عملية السالم، بحيث تكون عملية جادة قادرة على إنهاء االحتالل والتوصل الى حـل للـصراع خـالل                  
  .ما العمل؟ وأنا سأحاول أن أجيب عليه: السؤال الذي يطرح نفسه على الجميع. عامين

مثل أن تعوض اإلدارة األميركيـة      " عملية السالم "إلنقاذ ما يسمى    لقد قدمت اإلدارة األميركية تخريجات      
 -الفلسطينيين عن التعنت اإلسرائيلي من خالل تقديم ضمانات أميركية، وأن تكون هناك لقاءات أميركية               

ومنهـا  . للتحضير الستئناف المفاوضات  " جلسات للمناقشة "وإنما  " استئنافا للمفاوضات "فلسطينية ال تعتبر    
اوضات غير مباشرة، هي بدأت بالفعل من خالل اللقاءات التي تجريهـا اإلدارة األميركيـة مـع                 عقد مف 

الجانبين كالّ على حدة، سواء من خالل جوالت ميتشل وكلينتـون أو مـن خـالل زيـارات مبعـوثين                    
  .إسرائيليين وفلسطينيين لواشنطن

كمـا  " عملية السالم" إخفاء أن مرحلة إن كافة التخريجات التي قدمت ويمكن أن تقدم لن تكون قادرة على          
 وحتى اآلن قد انتهت أو شارفت على االنتهاء، وكل ما تهـدف             1991جرت عليه منذ مؤتمر مدريد عام       
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على النار، وما على الجميع سوى االنتظار، مع أن الـذي           " الطبخة"إليه هذه التخريجات هو اإليحاء بأن       
  .على النار ليس سوى حجارة لن تنضج أبدا

ن الفلسطينيين مطالبون إلنقاذ ما تبقى من أرضهم وقدسهم وحقوقهم وقضيتهم بـالتوقف فـورا وعـدم                 إ
االستمرار باالنخراط بعملية أهدافها أصبحت واضحة وعارية وهي منح إسرائيل الوقت الالزم لتطبيق ما              

ادرات أو تدخالت   تستهدف منع أي جهود أو مب     ) استيطانية عدوانية عنصرية  (تبقى من مشاريع إسرائيلية     
  .أخرى عربية ودولية، وخلق أمر واقع يجعل الحل اإلسرائيلي هو الحل الوحيد المطروح والممكن عمليا

لقد أخطأنا وجربنا المفاوضات بدون تجميـد لالسـتيطان         : إن الموقف الفلسطيني يجب أن يكون بالقول      
الدولة بل وصلنا الى كارثـة تنـذر     عاما، ولم نقترب من تحقيق حقوقنا خاصة إقامة          16طوال أكثر من    

وإن االستمرار في هذه العملية اآلن يعني في الحد األدنى انتحارا سياسيا وفي الحد              . بحصول كارثة أكبر  
  .األقصى تجاوزا للخطوط الحمر والمحرمات

إن استراتيجية اعتماد السالم كخيار وحيد، والمراهنة على المفاوضات الثنائية كأسـلوب وحيـد لحـل                
صراع، ووضع كل البيض في السلة األميركية، فشلت فشال ذريعـا، وال يمكـن أن تخـرج القيـادة                   ال

أمـا  . الفلسطينية من مأزقها الشامل سوى باعتماد استراتيجية جديدة أو ترك الراية لمن يقدر على حملها              
  .الموافقة على التخريجات المطروحة، فمن شأنها أن تؤخر االنهيار ال أكثر

 يريد أن يخيف القيادة الفلسطينية والفلسطينيين جميعا، بحجة أن رفض استئناف المفاوضات             إن هناك من  
سيؤدي الى تحميل الفلسطينيين مسؤولية انهيار عملية السالم، ورفع يد اإلدارة األميركيـة عـن ملـف                 

مـازن  الصراع، وترك الحرية إلسرائيل أن تفعل ما تشاء، وهذا سيؤدي الى عزلة وحصار الرئيس ابو                
والقيادة الفلسطينية، ووقف أو تراجع الدعم المقدم للسلطة الفلسطينية ما سيقود الـى انهيارهـا وانـدالع                 

وإن استئناف المفاوضات من شأنه إحـراج       . انتفاضة ثالثة ستفتح طريق العودة للفوضى والفلتان األمني       
 على حد زعمهم    -تا خصوصا أننا    إسرائيل والحفاظ على الصداقة مع اميركا والدعم الدولي، ويعطينا وق         

  . نفتقر الى بدائل أخرى-
رداً على اآلراء التي ازدهرت في مرحلة المفاوضات وأصبح هم أصحابها األكبـر هـو الـدفاع عـن                   
مصالحهم ونفوذهم ولو على حساب كل شيء، يمكن القول إن المفاوضات متوقفة منذ أكثر مـن عـام،                  

اوضات، منذ اغتيال اسحق رابـين، حيـث تجـاوزت جميـع            وهي تحولت الى مفاوضات من أجل المف      
  .الحكومات اإلسرائيلية، التي أتت بعد ذلك حتى اتفاق اوسلو، سيئ الصيت والسمعة

إن المطروح في إسرائيل حلول وبدائل مرفوضة فلسطينياً تبدأ من استمرار الوضع الـراهن أي الحكـم                 
دية الجانب، الى الدولة ذات الحدود المؤقتة، الى إحيـاء          الذاتي، الى العودة الى الخطوات اإلسرائيلية أحا      

  .الخيار األردني والوطن البديل والوصاية المصرية، وال تنتهي بالتمسك بإسرائيل الكبرى
أما بالنسبة للسلطة، فيجب أن ننظر إليها كترتيب انتقالي وليس غاية بحد ذاتها، ويجـب إعـادة النظـر                   

ة من أدوات المنظمة، ال أن يكون استمرارها والدعم الذي تحصل عليه            بوظائفها وشكلها بحيث تكون أدا    
  .بديال عن تحقيق األهداف الفلسطينية

  :إن مرتكزات االجابة على سؤالنا تتمثل في النقاط التالية
إن وقف المفاوضات ورفض استئنافها بدون تحديد مرجعية واضحة وملزمة لعملية السالم وتجميد             : أوالً

ميدا كامال، خطوة جيدة ولكنها ال تكفي وحدها، وإنما هي بحاجة الى بلورة رؤية متكاملـة                االستيطان تج 
تنجم عنها استراتيجية جديدة تقوم على إعادة االعتبار للبرنامج الوطني باعتبار فلسطين تحت االحـتالل،       

  .الدوتمر بمرحلة تحرر وطني وليست دولة ينقصها االعالن واالعتراف أو دولة على وشك المي
إن المفاوضات الثنائية استنفدت أغراضها وأضرت بالقضية الفلسطينية ضررا فادحا، وأدت الـى             : ثانياً

تآكل مرجعية عملية السالم وساهمت بإحداث االنقسام الفلسطيني، بحيث المطلوب اآلن وقف المفاوضات             
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إطار دولي، وبحيـث تكـون      الثنائية، والمطالبة باستئناف المفاوضات تحت رعاية األمم المتحدة وضمن          
  .مرجعيتها القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ومبادرة السالم العربية

ال يمكن ألي مفاوضات أن تحقق أهدافها إذا انطلقت من موقع ضعف وفقدان للخيـارات والبـدائل     : ثالثاً
ملكها وأهمها عدالـة    لقد خسر الجانب الفلسطيني عندما تخلى عن أوراق القوة والضغط التي ي           . األخرى

القضية الفلسطينية وتفوقها األخالقي وتمسك الشعب الفلسطيني بأهدافه واستعداده للتضحية مـن أجلهـا،              
والبعد العربي للقضية الفلسطينية، هذا البعد الذي تم التخلي عنه ألن العـرب اختـاروا التخلـي عـن                   

  .مسؤولياتهم، وألن الفلسطينيين أرادوا حل قضيتهم بأنفسهم
ومن األوراق التي نملكها أيضا البعد اإلنساني والتحرري للقضية الفلسطينية وسالح الـشرعية الدوليـة،          
ووجود رأي عام عالمي متزايد األهمية والتأثير مؤيد للقضية الفلسطينية ومستعد لنصرتها خـصوصا إذا            

ن وتقرير منظمـة العفـو   وما الفتوى القانونية لمحكمة الهاي، وتقرير غولدستو      . نصر أصحابها قضيتهم  
الدولية حول المياه، واالنتفاضة العالمية الشعبية استنكارا للحرب اإلسـرائيلية األخيـرة علـى غـزة،                

  .والمقاطعة األكاديمية واالقتصادية الدولية إلسرائيل ولمنتجات االستيطان، إال شواهد كبيرة على ذلك
لخيارات، وإن الخالف حول المفاوضات وشـروط  إن الوحدة الوطنية ضرورة وليست خيارا من ا   : رابعاً

اللجنة الرباعية الدولية كانا من اهم العوائق التي حالت دون نجاح الحوار في إنهاء االنقـسام واسـتعادة                  
الوحدة، وبالتالي فإن سقوط الرهان على المفاوضات بفتح الطريق العتماد استراتيجية تتضمن في لحظة              

  .مة والسلطة مع إسرائيل، ما يفتح الطريق واسعا إلنهاء االنقساممناسبة إنهاء التزامات المنظ
وإذا لم تتجاوب حماس بعد ذلك، وبعد إعادة االعتبار للبرنامج الوطني مع نداء الوحدة، ولم تقبل باعتماد                 
برنامج وطني يحفظ الحقوق والمصالح واألهداف الوطنية وينسجم مع الشرعية الدولية، فإنهـا سـتعزل               

  .تحول بسرعة الى أقلية غير قادرة على الوقوف في وجه تيار األغلبية الكاسحنفسها وت
إن إلغاء خيار المقاومة المسلحة كلياً بحجة أن المفاوضات هي األسلوب الوحيد لتحقيق األهداف              : خامساً

الوطنية، وإهمال خيار المقاومة الشعبية والمقاطعـة إلسـرائيل علـى كافـة المـستويات خـصوصا                 
نات، وإهمال مقاومة التطبيع والعقوبات، والفتوى القانونية الصادرة عن محكمة الهاي، ومالحقة            للمستوط

إسرائيل على مصادرتها للمياه، وفضيحة تأجيل تقرير غولدسـتون، وعـدم وضـع مـسألة مواجهـة                 
المخططات في القدس ضمن األولويات، ووضع قيادة المعارك الفلسطينية بمجملها على عـاتق قيـادات               

أصبحت تخلع شوكها وحدها بـدون قيـادة        ) بما فيها القدس  (عناصر محلية بحيث كل موقع وكل مدينة        و
  .وطنية موحدة تقود الشعب وتراكم انجازاته وانتصاراته

ال يشكل ما تقدم دعوة للمقاومة المسلحة فوراً، بل الى االحتفاظ بهذا الحق، واستخدامه عندما نجد لـذلك                  
  .لحة الوطنية وينسجم مع القانون الدولي الذي يرفض استهداف المدنيينضرورة، و بما يخدم المص

وال دعوة النتفاضة شعبية ثالثة فوراً قبل أوانها، وقبل توفير المقومات الالزمة لضمان سـيرها باتجـاه                 
نـه  فاندالع انتفاضة عفوية أو قبل أوانها يقود الى الفوضى والفلتان األمني الذي عانينا م             . تحقيق أهدافها 

  .كثيرا ويجب أالّ نعود إليه
ولكن بدون مقاومة بكل أشكالها، وبدون مقاطعة ووقف التطبيع الفلسطيني والعربي مع إسرائيل، وبدون              
فرض عقوبات ومالحقة إسرائيل على احتاللها وجرائمها على كـل المـستويات المحليـة واإلقليميـة                

كما .  أن احتاللها أصبح مكلفا أكثر من أرباحه       والدولية، ال يمكن أن تصل إسرائيل الى وضع تشعر فيه         
ال يمكن أن تصل فيه الواليات المتحدة األميركية والمجتمع الدولي الى وضـع يجـدان فيـه أن األمـن             
والسالم واالستقرار في المنطقة والعالم مهدد بقوة، إذا لم تحل القضية الفلسطينية حالً عادال أو متوازنـا                 

  .على األقل
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ل اليهود في إسرائيل والعالم، وأميريكا والعالم كله يـصلون الـى قناعـة بـأن إسـرائيل                  ال بد أن نجع   
العنصرية العدوانية االستيطانية اإلجالئية عبء عليهم جميعا، ومصدر تهديد متعاظم لألمن واالسـتقرار             

  .والسالم في العالم بأسره
  !!ابعندها ستصبح الدولة الفلسطينية على مرمى حجر، والحل على األبو

 3/11/2009األيام، فلسطين، 
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